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REGÁO AUTONOMA DA MADEIRA

GOVERNO REGIONAL
SEGRETARTA REGTONAL DA SAÚDE E PROTEçÃO GtVtL

sERVtçO REGTONAL DE PROTEçÃO ctvtl., tp-RAilt

AVTSO PARA PROVAS DE SELEçÃO penA tNTEGneçÃO NAS EQU|PAS
HEUTRANSPORTADAS DE 1o |NTERVTruçÃO EM OpERnçÕeS DE EXTTNçÃO

or rrucÊNDtos FroREsTAts

I. OBJECTIVO

o) O presente concurso viso dotor o sistemo de operoções de proteçÕo e socorro com o efetivo
oprovodo poro os elementos dos equipos helitronsportodos de I 

o intervençõo em operoções
de extinçÕo de incêndios florestois, com disponibilidode permonente e preporoçÕo

odequodo, de modo que possom responder prontomente. em oçÕes de prevençÕo e
combote em cenórios de incêndios florestois, em quolquer locol do RegiÕo Autonomo do
Modeiro.

b) Pretende-se selecionor otê 24 elemenÍos poro o reolizoçÕo de formoçÕo odequodo.

c) De entre os elementos selecionodos, que frequentorem com oproveitomento o fose de
formoçÕo teórico-protico. (15 dios. 3 semonos, em horório loborol, ì23 horos, Escolo de
FormoçÕo em Formoçõo de Proteçõo Cívile Bombeiros), serõo posferiormente recrutodos24
condidotos, pelo ordem decrescente de clossificoçÕo obtido, dos quois os primeiros g

integrorÕo no imedioto os equipos, ficondo os restontes l5 elementos em bolso de reservo.

d) Os condidotos oprovodos e nõo recrutodos no ômbito do presente procedimento,

constituirõo umo bolso suplementor de recrutomento, de reservo, que se monteró vólido por
um período de dois onos, opós comunicoçõo dos resultodos.

e) A integroçõo de bombeiros no constituiçõo dos equipos helitronsportodos de lo intervençõo
em operoções de extinçõo de incêndios florestois decorre do DOR gue oprovoró o POCIF

2021 e ossumiró, no corrente ono, um coroter voluntório;

0 O volor do compensoçÕo pecuniório o olribuir seró o definido no DOR do POCIF 2021;

g) O processomento e regíme fiscol dos subsídios otribuídos enquodro-se no ômbito do Lei

53/2013, de 26 de julho, oplicodo ò RAM pelo Decreto Legislotivo Regionol n." 6/2015/M, de
ì 3 de ogosto;

h) O período de ofetoçÕo dos equipos helitronsportodos de lo intervençõo em operoções de
exlinçõo de incêndios florestois seró coincidente com o vigêncio do POCIF 2021;

i) A porticipoçõo dos elementos dos Corpos de Bombeiros. voluntorios. mistos ou profissionois,

nos equipos helitronsportodos de Ìo intervençõo em operoções de extinçÕo de incêndios
florestois, sero definido em escolo específico e em funçÕo dos disponibilidodes monifestodos;
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z. runçÕrs

Responder, com elevodo grou de prontidÕo, òs solicitoções de emergêncio de proteçõo e socorro

no ômbito dos incêndios florestois no RegiÕo Aulónomo do Modeiro.

3. REQUISITOS DE ADMISSÃO

o) HobiliÌoções escolores mínimos, concluídos ò doto do condidoturo, 9o Ano ou equivolente.

com indicoçÕo do entidode que o certifico;

b) Alturo mínimo ì,ó0 metros e l,ó5 metros, poro condidotos do género feminino e do género

mosculino, respetivomente;

c) RobusÌez físico e psicológico odequodo. conferido otrovés de provos o reolizor poro o efeito;

d) Estor no Quodro Ativo de um Corpo de Bombeiros voluntórios, mistos ou municipois/sopodores

hó mois de três onos;

e) Ter cumprido o serviço operocionol nos onos de 2019 e 2020, este requisilo oplico-se o
operocionois do Quodro Ativo de um Corpo de Bombeiros Voluntórios ou Mistos;

4. TNSCRTçõES:

o) Os condidotos deverõo remeter os condidoturos por correio eletrónico. oté oo 2 de obril de

2021, poro o seguinte endereço de correio eletrónico: irb@procivmodeiro.ot.

b) Do condidoturo fozem porte integronte os documentos o seguir indicodos:

- Ficho de condidoturo preenchido e ossinodo pelo condÍdoto (Anexo I );

- Fotocopio do Bilhete de ldentidode ou Cortõo de Cidodõo;

- Fotocópio do comprovotivo dos hobilitoções literórios;

- Atestodo médico de robustez físico, reolizodo num período inferior o ó meses ò doto

do concurso.

c) Decloroçõo por porte do respetivo comondo e entidode detentoro (Anexo 2) outorizondo o

condidoturo;
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5. ANÁLISE DE CANDIDATURAS

o) Terminodo o prozo poro opresenÌoçõo de condidoturos, o júri procede ò verificoçÕo dos

elementos opresentodos pelos condidotos, designodomente o reuniÕo dos requÌsitos exigidos
e o opresentoçõo dos documentos essenciois ò odmissÕo oo concurso;

b) A 9 de obril de 2021 seró publiciiodo no sítio do internet do Serviço Regionol de Proteçõo Civil,

lP-RAM (www.orocivmodeiro.ot) o listo de Condidotos Admitidos;

c) Os condidotos excluídos serõo notificodos por correÍo eletrónico, com recibo de entrego de
notificoçõo;

d) Até I ó de obril, os recursos eventuolmente interposÌos serÕo onolisodos, pelo júri, e
comunicodo o decisÕo finol no sítio do internet do Serviço Regionol de Proteçõo Civil, IP-RAM

(www.procivmodeiro. pt) .

ó. PROVAS DE SELEçAO

o) Locol: A indicor no sílio do internet do Serviço Regionol de ProteçÕo Civil, IP-RAM

(www.procivmodeiro.pt)

b) Doto: A indicor no sítio do internet do Serviço Regionol de Proteçõo Civil, |P-RAM

(www.procivmodeiro.pt)

c) As provos de seleçÕo sÕo os seguinÌes:

- Entrevisto profissionol de seleçÕo destinodo oos elementos especiolmente
convocodos poro o efeito, de ocordo com os critérios oídescritos (Anexo 3).

- Prestoçõo de provos de robustez físico (Anexo 4);

- Prestoçõo de provos de ovolioçõo psicologico (Anexo 5);

d) Codo um dos métodos de seleçÕo é eliminotório;

e) No ômbito do prestoçõo de Provos de Robustez Físico, todos os condidotos,
independentemente do idode, deverõo cumprir os requìsitos constontes do Anexo 4;

f) No coso de ocorrerem empotes nos provos de seleçõo, serõo utilizodos os critérios
preferenciois indicodos no Íobelo "PontuoçÕes - Outros Condições Preferenciois" (Anexo ó).
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z. comPosrçÃo oo .rúnr

Presidente - Joõo José Rqmos Goronito - Serviço Regionol de ProteçÕo Civil, IP-RAM;

ì'Vogol- Clóudio Sofio Frozõo Dios Ferreiro - Serviço Regionolde ProteçÕo Civil, IP-RAM;

2o Voqol - Nelson Jesus Rodrigues Bettencourt - Serviço Regionol de Proteçõo Civil, IP-RAM

I'Vogol suplente - SebostiÕo André Mendes de Agrelo - Serviço Regionol de ProteçÕo Civil,

IP-RAM

2o Vooolsuplente - André Corvolho Quintol- Serviço Regionol de ProteçÕo Civil, IP-RAM

8. CTASSTFTCAçÃO FrNAL

A ClossificoçÕo Finolseró o resultonte do oplicoçõo do seguinte fórmulo

ç1=(2Pi + EPsiS + EProfS)/4

Em que:

Cf = Clossificoçõo finol;

Pf = Provo de AptidÕo Físico;

EPsiS = Exome Psicológico de Seleçõo;

EProÍS = Entrevisto Profissionolde Seleçõo.

9. APRESENTAçÃO DE USTAGENS

o) A listo dos condidotos odmitidos oo Curso seró divulgodo. no sítio do internet do Serviço

Regionol de Proteçõo Civil, lP-RAM (www.orocivmodeiro.pt);

b) Do listo unitório de ordenoçõo finol dos condidotos oprovodos e excluídos no decurso do

oplicoçõo dos métodos de seleçÕo, coso sejo interposto recurso hoveró lugor ò oudiêncio

dos reclomontes. oté o doto que seró divulgodo no listo finol dos condÍdotos, no sítio do

internet do Servíço Regionol de Proteçõo Civil, lP-RAM (www.procivmodeiro.pt);

c) A listo unitório de ordenoçõo finoldos condidotos oprovodos, é submetido o homologoçÕo

do dirigente moximo do serviço, poro publicitoçÕo no sítio do internet do Serviço Regionol de

ProteçÕo Civil, lP-RAM (www.procivmodeiro.pt).
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Presidente do conselho Diretivo do serviço Regionolde proleçõo civil, lp-RAM

José Oliveiro Dios
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