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ESTADO DA PARAÍBA 

SECRETARIA DE SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL 
POLÍCIA MILITAR 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 
COMISSÕES COORDENADORAS 

Edital n.º 001/2014 – CFSd PM/BM 2014 
 

CONVOCAÇÃO PARA O EXAME INTELECTUAL 
 

Pelo presente Edital, as Comissões Coordenadoras do CONCURSO PÚBLICO para o CURSO DE FORMAÇÃO DE 
SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR (PMPB) E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (CBMPB) DO ESTADO DA PARAÍBA, 
TORNAM PÚBLICO A CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA destinado ao provimento de claros 
para os cargos de Soldado da Qualificação Policial Militar - QPC, e da Qualificação Bombeiro Militar – QBM-0, 
conforme instruções deste Edital e demais instruções contidas no Edital de Abertura das inscrições e suas retificações.  
 
DATA / HORÁRIO DAS PROVAS 

 
Data: 10/08/2014 

Horário de Abertura dos Portões: 12h. 

Horário de Fechamento dos Portões: 13h. 

Início das Provas: 13h30min. 
 
2. LOCAL DAS PROVAS 

 
2.1. O local, a sala e o horário de realização das provas serão disponibilizados no endereço eletrônico 
www.ibfc.org.br, a partir de 04 de agosto de 2014.  
 
2.2. O candidato deverá comparecer ao local designado para as provas com antecedência mínima de 60 (sessenta) 
minutos do fechamento dos portões. 
 
2.3. O candidato não poderá ingressar no local onde serão realizadas as provas portando qualquer tipo de arma, 
câmera fotográfica, telefone celular ou qualquer outro aparelho de transmissão/recepção de sinais, sob pena de sua 
eliminação do concurso.  
 
2.4. A PMPB, o CBMPB e o IBFC não se responsabilizarão pela guarda de nenhum dos objetos citados no item 
anterior. 

 
2.5. O IBFC recomenda que o candidato leve apenas o documento original de identidade, lápis, borracha e caneta azul 
ou preta para a realização da prova e não leve nenhum dos objetos citados nos itens anteriores. 
 
3. IDENTIFICAÇÃO 

 
3.1. Somente será admitido para realizar a prova o candidato que estiver munido de documento original de 
identidade, de acordo com item 6.20 alínea “b” do edital. 
 
3.2. Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitirem, com clareza, a sua identificação. 

 
 

01 de agosto de 2014. 

http://www.ibfc.org.br/

