ANEXO II – CURRICULO
BRIGADA ESPECIALIZADA PRONTO EMPREGO
CARGO: (

) BRIGADISTA

( ) CHEFE DE ESQUADRÃO

NOME:

( ) CHEFE DE BRIGADA

TEL. PARA CONTATO:

ASSINATURA DO CANDIDATO: ____________________________________
Critérios de Avaliação
I – Cursos Relacionados ao Tema Fogo

Pontuação por curso

Curso de Brigadista (40 horas-aula).

5 (cinco) pontos para cada curso. No máximo
2 cursos. (No máximo 10 pontos)

Curso de Gestão de Brigadas (40 horas-aula).

5 (cinco) pontos para cada curso, não
cumulativo. No máximo 2 cursos. (No máximo
10 pontos)

Cursos Específicos (com mais de 16 horasaula): Combate Aéreo, Primeiros Socorros,
GPS, Rapel, Sobrevivência na Selva, Arrais,
Mecânica.

3 (três) pontos por curso apresentado, não
repetido na mesma área. No máximo 15
(quinze) pontos.

Participação em eventos relacionados ao tema
fogo dentre palestras, seminários, etc (com
mais de 8 horas).

1 (um) ponto para cada evento até o limite de 5
eventos. No máximo 5 (cinco) pontos.

II – Cargos exercidos por tempo de contrato

Pontuação cumulativa por cargo exercidos.
Nos últimos 5 (cinco) anos

(IBAMA e ICMBIO)
BRIGADISTA
PRONTO EMPREGO

01 (um) ponto por mês de contrato

OUTROS IBAMA/ICMBIO

02 (dois) pontos por contrato.

CHEFE DE ESQUADRÃO
PRONTO EMPREGO

02 (dois) pontos por mês de contrato.

OUTROS IBAMA/ICMBIO

05 (cinco) pontos por contrato.

CHEFE DE BRIGADA
PRONTO EMPREGO

03 (três) pontos por mês de contrato.

OUTROS IBAMA/ICMBIO

10 (dez) pontos por contrato.

GERENTE DO FOGO
PRONTO EMPREGO
GERENTE
DE
IBAMA/ICMBIO

04 (quatro) pontos por mês de contrato.
FOGO

–

OUTROS

15 (quinze) pontos por contrato.

III – Participação em Operações Nacionais
de Combates realizadas – ampliadas, nível 3,
nos últimos 3 anos. (Tendo como referência
as operações registradas no CIMAN virtual).

3 (três) pontos por operação. No máximo 30
pontos.

IV – Experiência em atividades de Incêndio
Florestal em Órgãos Estaduais (IBRAM,
SEMAs, CBMs, etc), nos últimos 3 anos.

5 (cinco) pontos por contrato. No máximo 15
pontos.

TOTAL
__________ pontos.
* As cópias deverão ser apresentadas com o documento ou certificado original. Caso não seja
apresentado original, o candidato estará automaticamente desclassificado.
Data:__/____/2017.
_________________________________________________________
Assinatura e carimbo do responsável pela conferência

