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EDITAL DE ABERTURA DE VAGAS 

PROGRAMA BOMBEIRO MIRIM  
ANO LETIVO 2022  

 
Leia atentamente o edital abaixo (regras e orientações para ingresso no 
Programa Bombeiro Mirim) antes de efetuar a inscrição. 
O comando do Corpo Bombeiros Voluntários Joinville (CBVJ), torna público 
pelo presente editorial e de acordo com as disposições legais em vigor, que o 
início do período de inscrição para o Programa Bombeiro Mirim, com ingresso 
no ano letivo de 2022, ocorrerá dias 1, 2 e 3 de dezembro de 2021.  
 
As inscrições deverão obrigatoriamente ser realizadas até 23h59 do dia 
3/12/2021 no site www.cbvj.org.br/ (aba BOMBEIRO MIRIM E BANDA – SEJA 
UM BOMBEIRO MIRIM), para crianças e adolescentes entre 9 anos e 15 anos 
de idade (completos até 31/03/2022), de ambos os sexos, residentes no 
município de Joinville, na seguinte ordem de preferência: 
 
1. Filhos(as) de bombeiros(as) voluntários(as) ou efetivos(as) do CBVJ, 
matriculados(as) e cursando o ensino regular, de acordo com sua faixa etária, 
desde que tenham feito, obrigatoriamente, a inscrição online no prazo 
estipulado por este edital; 
 
2. Das vagas restantes, 10% serão obrigatoriamente reservadas para 
filhos(as) de famílias que estiverem inscritas no cadastro único para Programas 
Sociais do Governo Federal – CadÚnico (Bolsa Família, PETI, BPC etc.), e que 
tenha perfil de renda bruta de até meio salário-mínimo per capta (por pessoa) 
ou renda bruta familiar total inferior a três salários-mínimos, de acordo com 
art.10 do decreto nº 6.135/2007, matriculados(as) e cursando o ensino regular, 
de acordo com sua faixa etária; 
 
3. Demais vagas para crianças e adolescentes que não fazem parte dos 
grupos mencionados nos itens 1 e 2, desde que matriculados(as) e cursando o 
ensino regular, de acordo com sua faixa etária. 
 
Observações: 
 
a. IMPORTANTE: Para efetivar a inscrição será obrigatório assinalar que 
leu este edital e anexar os documentos solicitados no item 5 deste edital. 
 
b. O teste seletivo será realizado no dia 18 de dezembro de 2021 das 8h 
às 11h na UniAvan Joinville (Rua Senador Felipe Schmidt, 159 – Centro). Para 
acessar o local da prova, o candidato precisa usar máscara de proteção facial  
e levar sua própria caneta, medidas que atendes os protocolos sanitários por 
causa da pandemia do coronavírus que causa a Covid-19. 

http://www.cbvj.com.br/
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c. Havendo empate na classificação do teste seletivo, será aplicado como 
critério de desempate a maior média geral de notas na série do ensino regular 
que o candidato estiver cursando, referente ao ano letivo em andamento no 
momento da inscrição. 
 
d.       O resultado dos aprovados será divulgado no dia 15 de janeiro de 2022 
no e-mail informado no formulário de inscrição, nas redes sociais do CBVJ e no 
site www.cbvj.org.br/blog . 
 
4. Estão disponíveis as seguintes quantidades de vagas para o ano letivo 
de 2022: 

• 9 a 10 anos, completados até 31/03/22 (M1): 40 vagas; 
• 11 a 12 anos, completados até 31/03/22 (M2): indefinido; 
• 13 a 14 anos, completados até 31/03/22 (M3): indefinido; 
• 15 anos, completados até 31/03/22 (ASP1): indefinido; 
• 16 anos, completados até 31/03/22 (ASP2): indefinido; 
• 17 anos, completados até 31/03/22 (ASP3): indefinido; 

 
5. Documentos necessários para a inscrição (obrigatório envio online): 

• RG ou certidão de nascimento do candidato; 
• CPF do candidato; 
• Atestado de matrícula escolar do candidato; 
• Atestado de vacinação do candidato; 
• NIS (Nº de Identificação Social) do candidato (para quem é cadastrado 

em programas sociais, quando possuir;  
• Tipagem sanguínea (qualquer documento oficial que conste a 

informação) do candidato, quando possuir. 
 
a. A falta de documentos, a anexação de foto ou documentos enganosos 
no formulário online, ou a ausência no teste seletivo no dia 18 de dezembro de 
2021, implicará na perda da vaga.  
 
c. A matrícula dos aprovados no Programa Bombeiro Mirim – Ano letivo 
2022 será no dia 22 de janeiro de 2022, das 8h às 14h, na Unidade Central do 
CBVJ (rua Jaguaruna, 13 – Centro). 
 
d.       Para sanar eventuais dúvidas, favor entrar em contato com a 
coordenação do Programa Bombeiro Mirim por meio do endereço eletrônico 
mirim@cbvj.com.br . 

Carlos Antonio Kelm 
Comandante do CBVJ 

http://www.cbvj.com.br/
http://www.cbvj.org.br/blog

