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Prefeitura do Município de Piracicaba
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SESMT (Serviço de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho)

ANEXO I - FICHA DE INSCRIÇÃO DE CANDIDATO
Brigada de Emergência Municipal “Florivaldo Coelho Prates”
BEM-FCP
DADOS PESSOAIS
Nome:

Data Nascimento:

Documento:

[ ] CPF – Nº: _______________

[ ] RG – Nº:________________

Telefone:

DADOS FUNCIONAIS
Nº Funcional:

Data Admissão:

Data da Inscrição:

Cargo / Função:

E mail:

Secretaria de Lotação:

Setor:

Local de Trabalho:

Telefone:

Endereço do Local de Trabalho:
REQUISITOS PARA EFETIVAÇÃO DA INSCRIÇÃO DO CANDIDATO
O(A) candidato(a) deve ser servidor(a) ocupante de cargo efetivo na PMP.
O(A) candidato(a) deve ser devidamente habilitado e formado em cursos de atuação em situações de emergência e
de prevenção e combate à incêndios e primeiros socorros e afins;
3. Para efetivação da inscrição, a cópia do certificado de brigadista deve ser anexada junto com essa ficha de
inscrição;
Observação:
- O(A) candidato(a) que não é devidamente habilitado e formado em cursos de atuação em situações de emergência e
de prevenção e combate à incêndios e primeiros socorros e afins, mas deseja se inscrever para a BEM - FCP, deverá
fazer inscrição junto à SEMAD / SESMT para o agendamento do CURSO DE FORMAÇÃO DE BRIGADISTA em data, local
e carga horária a serem definidos pelo SESMT e, somente após a realização do curso de formação de brigadista (que
requer aproveitamento mínimo de 70% em avaliação teórica e/ou prática), deverá então proceder a inscrição para
atuar como brigadista ou líder de setor.
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS E EFETIVAÇÃO DA INSCRIÇÃO
[ ] Declaro que cumpri os requisitos exigidos para efetivação da inscrição para atuar como brigadista ou líder de
setor, sem prejuízo das atribuições regulamentares do cargo que ocupo na Prefeitura do Município de Piracicaba,
tendo disponibilizado as informações e certificados necessários.
AVALIAÇÃO TÉCNICA DA INSCRIÇÃO**
** Após a efetivação da inscrição, o SESMT procederá a avaliação técnica das informações e certificados apresentados
pelo candidato (a), e dará retorno para o mesmo através dos contatos disponibilizados nessa ficha em até 15 (quinze)
dias, indicando o deferimento ou indeferimento da inscrição.
DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA
[ ] Declaro que li e estou de acordo com a Lei nº 9.399, de 19 de maio de 2020 e o Decreto Municipal nº 18.342, de
06 de Julho de 2020 (Publicado no Diário Oficial do Município em 14/07/2020).
1.
2.

_____________________________________

_____________________________________

Assinatura Candidato

Responsável pela Inscrição

RESOLUÇÃO SESMT Nº 01/2020
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