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ESTADO DA PARAÍBA 

SECRETARIA DE SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL 
POLÍCIA MILITAR 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 
COMISSÕES COORDENADORAS 

 
ADITIVO Nº 002 AO EDITAL N.º 001/2014 – CFSD PM/BM 2014 

 
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, em cumprimento ao disposto na Lei Estadual nº 7.605, de 28 de junho de 2004, em harmonia com 
artigo 37, inciso II, da Constituição Federal de 1988, e usando das competências que lhes foram atribuídas, 
respectivamente, mediante as Portarias, do Comandante-Geral da PMPB n.º GCG/0024/2014-CG, publicada no 
DOE nº 15.480, de 09/03/2014, transcrita no Bol PM nº 046/2014; e do Comandante Geral do CBMPB, nº 
DP/035/2014-QCG, publicada no DOE nº 15.497, de 29/03/2014, transcrita no BOL BM nº 060/2014; tendo em 
vista o EDITAL N.º 001/2014 – CFSD PM/BM 2014, publicado no DOE nº 15.521, de 30/04/2014 e transcrito no 
Bol PM nº 082/2014; e em cumprimento ao Termo de Ajustamento de Conduta Nº 01/2014, firmado nos autos 
do procedimento preparatório Nº 4339/2014, datado de 01 de julho de 2014, firmado pela Polícia Militar e 
Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Paraíba perante o Ministério Público do Estado da Paraíba, 

 
RESOLVEM: 
 
1. TORNAR PÚBLICO que os subitens abaixo relacionados passam a integrar o EDITAL N.º 

001/2014 – CFSD PM/BM 2014, relativos à reabertura do período de Inscrição e definição da data de 
matrícula, com a seguinte redação: 

 
4.12.1 As inscrições para este Concurso Público serão reabertas, no período de 8h do dia 05 de 

julho de 2014 até às 23h59min do dia 13 de julho de 2014, observado o horário de 
Brasília, devendo o pagamento ser efetuado até o dia 14 de julho de 2014. 

 
4.29.1 Para solicitar a isenção da taxa de inscrição durante a reabertura do período de 

inscrição, o candidato deverá acessar, no período de 8h do dia 05 de julho de 2014 até 
às 23h59min do dia 06 de julho de 2014, observado o horário de Brasília, o “link” 
Isenção da Taxa de Inscrição no site do IBFC (www.ibfc.org.br);  

 
4.31.1 O pedido de isenção, durante a reabertura do período de inscrição, contendo formulário 

de solicitação, disponível no endereço eletrônico do IBFC (www.ibfc.org.br) e os demais 
documentos comprobatórios referidos no item 4.28 do Edital, deverão ser, 
exclusivamente, entregues pessoalmente nos postos de apoio à inscrição, constantes no 
Anexo II do Edital, no horário de 9:00 às 15:00 horas,  até o dia 07 de julho de 2014. 

 
16.3 A matrícula no Curso de Formação de Soldados deverá ser realizada até o dia 31 de 

dezembro de 2014, ou seja, os limites mínimo e máximo de idade previstos no item 2.1.9 
do Edital do concurso, devem ser observados tomando-se como parâmetro o ano de 2014. 

 
2. Publique-se no Diário Oficial do Estado e nos endereços eletrônicos do IBFC 

www.ibfc.org.br e das corporações www.pm.pb.gov.br e www.bombeiros.pb.gov.br 
 

João Pessoa - PB, 02 de julho de 2014.  
 
MARCOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA LIMA SOBREIRA – Cel PM                   DENIS DA SILVA NERY – Cel BM  
   Presidente da Comissão Coordenadora da PMPB                Presidente da Comissão Coordenadora do CBMPB 
Transcrito do DOE Nº 15.572 de 03/07/2014 
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