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CONCURSO PÚBLICO PARA MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO DE ALUNO SOLDADO 

COMBATENTE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ACRE - CBMAC 

 

EDITAL Nº 007 SEPLAG/CBMAC, DE 17 DE MARÇO DE 2022. 

 

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado 

do Acre - CBMAC, no uso das suas atribuições legais, tornam pública a convocação para a prova 

objetiva, considerando o Edital nº 001/2022 - SEPLAG/CBMAC de 07 de janeiro de 2022, tornam público: 

1. DA CONVOCAÇÃO PARA A PROVA OBJETIVA 

1.1. Data da Prova: 27 de março de 2022. 

1.2. Horário de Abertura dos Portões: 8:00. 

1.3. Horário de Fechamento dos Portões: 8:45. 

1.4. Início Previsto da Prova: 9:00. 

2. DA REALIZAÇÃO DA PROVA 

2.1. A 1ª Fase (Prova Objetiva) será realizada nas cidades de Brasiléia, Cruzeiro do Sul, Feijó, Jordão, 

Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rio Branco, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira e Tarauacá 

do Estado do Acre. 

2.2. O cartão de convocação para a prova objetiva, contendo o local, a sala e o horário de realização, será 

disponibilizado no endereço eletrônico do IBFC - www.ibfc.org.br, na aba “Local de Prova”, na data 

prevista de 21 de março de 2022. 

2.3. A duração da Prova Objetiva será de 05 (cinco) horas, incluído o tempo para leitura das instruções, 

coleta de digitais e preenchimento da Folha de Respostas 

2.4. Os candidatos deverão comparecer, aos locais de prova, 60 (sessenta) minutos antes do 

fechamento dos portões para realização das provas, munidos do original de documento de 

identidade com foto, de caneta esferográfica de tinta azul ou preta em material transparente, e cartão 

de convocação para a prova. 

2.4.1. Não serão aceitos para identificação, por serem documentos destinados a outros fins, Protocolos, 

Boletim de Ocorrência, Certidão de Nascimento, Título Eleitoral, Carteira Nacional de Habilitação emitida 

anteriormente à Lei Federal nº 9.503/97, Carteira de Estudante, Crachás, Identidade Funcional de natureza 

pública ou privada, cópias dos documentos citados, ainda que autenticadas, qualquer tipo de 

documentos eletrônicos ou quaisquer outros documentos não constantes do Edital. 

2.5. É vedado o ingresso de candidato no local/sala de prova portando arma de fogo ou objetos similares, 

mesmo que possua o respectivo porte. Não haverá local para guarda desses objetivos. 

2.6. Somente será permitido ao candidato retirar-se definitivamente da sala de provas após transcorrido o 

tempo de 2 (duas) horas de seu início, mediante a entrega obrigatória da sua Folha de Respostas 

devidamente preenchida e assinada, ao fiscal de sala.  

2.6.1. O candidato poderá levar seu Caderno de Questões somente após transcorridas 2 (duas) horas do 

início da prova. Em hipótese alguma o candidato poderá levar o Caderno de Questões antes do horário 

permitido. 

2.7. O IBFC e a SEPLAG recomendam que o candidato NÃO LEVE celulares/aparelhos eletrônicos e 

nenhum dos objetos citados no item 8.15 do Edital nº 001/2022 - SEPLAG/CBMAC no dia de realização da 

prova. 

2.8. É de inteira responsabilidade do candidato o conhecimento das regras para a realização da prova 

objetiva prevista no Edital nº 001/2022 - SEPLAG/CBMAC, em especial aquelas contidas nos itens 8 (DA 

REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA - 1ª FASE) e 9 (DAS ORIENTAÇÕES DE PROTEÇÃO E 

PREVENÇÃO AO COVID-19). 
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3. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

3.1. Os candidatos poderão obter informações gerais referente ao Concurso Público por meio do Edital nº 

001/2022 - SEPLAG/CBMAC de 07 de janeiro de 2022, seus anexos e demais editais publicados. 

3.2. Em caso de dúvidas, o candidato poderá entrar em contato com o IBFC por meio do Serviço de 

Atendimento ao Candidato - SAC, pelo telefone (11) 4788-1430, de segunda a sexta-feira úteis, das 7h às 

15h30 ou também por meio do endereço eletrônico www.ibfc.org.br. 

3.3. Os horários mencionados no presente Edital obedecerão ao horário local da cidade de Rio Branco/AC. 

 

 

Ricardo Brandão dos Santos 

Secretário de Estado de Planejamento e Gestão 

 

 

Carlos Batista da Costa 

Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar 
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