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Errata
ERRATA DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

Provimento de brigadistas e chefes de esquadrão que irão formar brigada temporária para a prevenção e combate a incêndios florestais
e apoio operacional das seguintes Unidades de Conservação e Coordenações Regionais geridas pelo Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade: Floresta Nacional do Bom Futuro, Floresta Nacional do Jamari, Floresta Nacional do Iquiri e
Coordenação Regional 1/CR1.
Onde se lê:
1.2.2 Curso: Será realizado um curso de 40 h para os pretendentes às vagas de Chefe de Esquadrão e às de Brigadista. As avaliações
realizadas ao longo do curso determinarão a classificação final dos participantes.
...
5.1 Os candidatos aprovados na pré-seleção deverão comparecer para a participação no curso, que ocorrerá entre os dias 23 a
27/04/2018, das 8:00 h às 18 h no Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – Complexo do SIPAM na Avenida Lauro
Sodré 6500,Bairro Aeroporto em Porto Velho-RO.
...
6.1. O Curso de Formação de Brigadas tem uma carga horária de 40 (quarenta) horas-aula semanais, sendo 20 (vinte) horas-aula
expositivas de teoria e 20 (vinte) horas-aula de práticas de campo efetuadas com a utilização de ferramentas e equipamentos simulando
situações reais de incêndios florestais, inclusive com a divisão de esquadrões e chefias.
Leia-se:
1.2.2 Curso: Será realizado um curso de 20 h para os pretendentes às vagas de Chefe de Esquadrão e às de Brigadista. As avaliações
realizadas ao longo do curso determinarão a classificação final dos participantes.
...
5.1 Os candidatos aprovados na pré-seleção deverão comparecer para a participação no curso, que ocorrerá entre os dias 23 a
27/04/2018, das 9:00 h às 13 h no Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – Complexo do SIPAM na Avenida Lauro
Sodré 6500, Bairro Aeroporto em Porto Velho-RO.
...
6.1. O Curso de Formação de Brigadas tem uma carga horária de 20 (vinte) horas-aula semanais, sendo 10 (dez) horas-aula expositivas
de teoria e 10 (dez) horas-aula de práticas de campo efetuadas com a utilização de ferramentas e equipamentos simulando situações reais
de incêndios florestais, inclusive com a divisão de esquadrões e chefias.
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Documento assinado eletronicamente por Aquilas Ferreira Mascarenhas, Chefe de UC, em 17/04/2018, às 10:25, conforme art.
file:///C:/Users/00589484141/Downloads/Errata_3101793.html

1/2

18/04/2018

SEI/ICMBio - 3101793 - Errata

1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Paulo Volnei Garcia, Coordenador(a) Substituto, em 17/04/2018, às 10:29, conforme
art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Ronilson Vasconcelos Barbosa, Chefe de UC, em 17/04/2018, às 11:00, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.icmbio.gov.br/autenticidade informando o código verificador
3101793 e o código CRC 85DF2C84.
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