
PORTARIA Nº0347/2021-GS - O SECRETÁRIO EXECUTIVO DA SEGU-
RANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, no uso de suas atribuições legais, 
RESOLVE CESSAR OS EFEITOS da designação do militar VALDERY 
BARROS RICARTE JUNIOR, 3º Sargento PM, matricula nº135.109-1-1, 
na Célula Integrada de Operações Aéreas – CIOPAER/Juazeiro do Norte-CE, 
constante na Portaria nº258/2016-GS, datada de 01 de março de 2016 e publi-
cada no DOE de 08 de março de 2016. SECRETARIA DA SEGURANÇA 
PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, em Fortaleza, 11 de fevereiro de 2021. 

Paulo Sérgio Braga Ferreira 
SECRETÁRIO EXECUTIVO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA 

SOCIAL
Registre-se e publique-se.

*** *** ***
EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº27/2020 - SSPDS

I - ESPÉCIE: Celebração do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº27/2020 
(SACC 1127976); II - CONTRATANTE: SECRETARIA DA SEGURANÇA 
PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - CNPJ nº01.869.566/0001-17; III - ENDE-
REÇO: Av. Bezerra de Menezes nº581, São Gerardo, em Fortaleza – CE; 
IV - CONTRATADA: IDEAL SEG COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS 
E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA – CNPJ Nº10.416.895/0001-01; 
V - ENDEREÇO: Rua Romano Bertagnoli, nº419 - Mercês, Curitiba - PR, 
CEP.: 80.710-060; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente termo 
tem seu respectivo fundamento legal e finalidade na consecução do objeto 
contratado, constante do Pregão Eletrônico n° 2019.0012 da SSPDS e seus 
anexos, regido pelo inciso II, parágrafo primeiro do art. 57, tudo da Lei 
nº8.666/93, e de acordo com o Processo VIPROC nº00851521/2021, parte 
integrante deste Termo, independente de transcrição; VII- FORO: Forta-
leza – CE; VIII - OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência e execução por 
mais 60 (sessenta) dias, do contrato nº27/2020 – SSPDS (SACC 1127976) 
cujo objeto visa a AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CONJUNTOS DE DESEN-
CARCERADORES HIDRÁULICOS, PARA O CORPO DE BOMBEIROS 
MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ, de acordo com as especificações e 
quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência do edital e na 
proposta da CONTRATADA, ficando o seu término de vigência previsto 
para o da 01/06/2021 e término de execução previsto para o dia 24/03/2021; 
IX - VALOR GLOBAL: Permanece Inalterado; X - DA VIGÊNCIA: A 
partir da data da assinatura; XI - DA RATIFICAÇÃO: Permanece inalterada; 
XII - DATA: 12 de Fevereiro de 2021; XIII - SIGNATÁRIOS: Sr. Adriano 
de Assis Sales – Secretário Executivo de Planejamento e Gestão Interna da 
Segurança Pública e Defesa Social e Sr. João Carlos Trentin - Representante 
Legal da Contratada.

Alyne Arruda de Alencar Coimbra
COORDENADORA JURÍDICA

*** *** ***
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nº DO DOCUMENTO 013/2021
PROCESSO Nº2021/0001 SSPDS OBJETO: Locação de imóvel tipo galpão, 
com todas as benfeitorias e servidões a ele agregadas, de forma a servir de 
depósito para armazenamento dos bens pertencentes à carga patrimonial da 
SSPDS e suas vinculadas, pelo período de 12 (doze) meses. JUSTIFICATIVA: 
a) A SSPDS tem como missão implementar políticas eficazes de segurança 
pública em benefício da coletividade, neste contexto, possui uma estrutura 
organizacional, estando presente em todos os municípios do Estado, possuindo 
uma grande quantidade de materiais que compõe sua carga patrimonial; b) Em 
face dessa realidade, a Célula de Controle Patrimonial procurou um imóvel 
que se enquadrava no perfil necessário ao atendimento das necessidades da 
SSPDS. Entende-se como plenamente exequível, a contratação da empresa 
JCE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para locação de estrutura física, 
imóvel tipo galpão, situado à Rua Francisco Oliveira Almeida, nº173. Amador. 
Eusébio - CE; c) Em face de todo o exposto, com supedâneo no Artigo 24 
Inciso X, da Lei nº8.666/93 de 21/06/1993, este Signatário Declara a Dispensa 
de Licitação para execução do presente objeto, por intermédio da empresa JCE 
NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA. VALOR GLOBAL: 140.400,00 ( cento 
e quarenta mil e quatrocentos reais ) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1010
0001.06.122.211.20604.03.339036.10000.0 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 
Com supedâneo no Artigo 24, Inciso X, da Lei nº8.666/93, de 21 de junho de 
1993 e suas alterações ulteriores CONTRATADA: JCE NEGOCIOS IMOBI-
LIÁRIOS LTDA, C.N.P.J. Nº29.060.876/0001-05 DISPENSA: Adriano 
de Assis Sales – Secretário Executivo de Planejamento e Gestão Interna da 
SSPDS RATIFICAÇÃO: Sandro Luciano Caron de Moraes – Secretário da 
Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará.

Alyne Arruda de Alencar Coimbra
COORDENADORIA JURÍDICA

*** *** ***
EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

PARTÍCIPES: SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA 
SOCIAL - SSPDS, CNPJ nº01.869.566/0001-17 e SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO - SEDUC, CNPJ nº07.754.514/0001-25. OBJETO: Estabelecer 
regras para proporcionar o compartilhamento recíproco de informações 
das bases de dados da SEDUC e da SSPDS, com o fim de criação do BIG 
DATA do Estado do Ceará, objetivando ainda o treinamento e aperfeiçoamento 
da base de dados de ambos os órgãos através de aplicação de metodologia de 

BIG DATA, permitindo o acesso à consulta de CPF, endereços e qualificação 
de pessoas cadastradas, através de web service, para os fins de interesse 
público e os direitos individuais e coletivos FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 
O presente acordo reger-se-á por toda a legislação aplicável, especialmente 
o art. 116 da Lei federal nº8.666/93 e suas alterações, tudo de acordo com 
o processo VIPROC Nº05533265/2019 VIGÊNCIA: O presente Termo de 
Cooperação Técnica terá vigência de até 31/12/2022, contada a partir da 
data de publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado FORO: Fica 
eleito o foro do Município de Fortaleza, no Ceará, para dirimir quaisquer 
questões decorrentes da execução deste Termo de Cooperação DATA DA 
ASSINATURA: 29 de janeiro de 2021 SIGNATÁRIOS : Sandro Luciano 
Caron de Moraes - Secretário da Segurança Pública e Defesa Social do Estado 
do Ceará e Eliana Nunes Estrela - Secretária da Educação do Estado do 
Ceará. SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 
DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza-CE, aos 04 de fevereiro de 2021.

Alyne Arruda de Alencar Coimbra
COORDENADORA JURÍDICA

POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ

EXTRATO PRIMEIRO ADITIVO DE CONVÊNIO Nº002/2019
I - ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo ao Convênio Nº 002/2019; II - 
OBJETO: O presente aditivo tem como objeto prorrogar por 12 (doze) 
meses a vigência do Convênio nº002/2019, e alterar as Cláusulas Quinta 
e Oitava do Termo de Convênio nº 002/2019 – AMC, passarão a vigorar 
com a seguinte redação: “CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR GLOBAL 
ESTIMADO: 5.1. O valor global estimado para a execução deste Convênio 
é de R$ 503.000,00 (quinhentos e três mil reais) cuja dotação orçamentária 
consta no Projeto de atividade: 19201.06.181.0053.2940.0001 – Manutenção 
de Operação de Trânsito e sinalização viária; Elemento de Despesa: 3.3.9039 
– Serviço de 3ª Pessoa Jurídica; Fonte de Recurso: 1.630.0000.00.0 – Multas 
de trânsito (MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE), para o período de 12 (doze) 
meses, repassado em parcela única no mês de março de 2021, no valor de R$ 
503.000,00 (quinhentos e três mil reais). O caput do item 8.1 da CLÁUSULA 
OITAVA passará a vigorar com a seguinte redação: “8.1 cabe a PMCE prestar 
contas dos valores aferidos para execução do presente convênio até o dia 31 de 
dezembro de 2021”;  III - VALOR GLOBAL: R$ 503.000,00 ( quinhentos e 
três mil reais );  IV - DA RATIFICAÇÃO: As demais cláusulas do Convênio 
permanecem em vigor, sem qualquer alteração;  V - DATA E ASSINANTES: 
30 de dezembro de 2020, Pela Secretaria Municipal da Conservação e Serviços 
Públicos - SCSP, Exmo. Sr. João de Aguiar Pupo. Pela Autarquia Municipal 
de Trânsito e Cidadania, Exmo. Sr. Francisco Arcelino Araújo Lima. Pela 
Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará - SSPDS, 
o Exmo. Sr Sandro Luciano Caron. Pela Polícia Militar do Ceará - PMCE, 
o Exmo. Sr Francisco Márcio de Oliveira.

Antônio Freitas de Oliveira Júnior - CAP QOPM
ORIENTADOR DA CÉLULA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO 
CEARÁ

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições que 
lhe confere o Art. 88, inciso IX, da Constituição Estadual, considerando o 
disposto no Art. 3º, inciso V e § 5º, em consonância com os Artigos. 4º e 23, 
caput, §§ 2º e 4º, todos da Lei nº 15.797, de 25 de maio de 2015, c/c o Art. 16, 
caput, §§ 1º e  4º do Decreto Estadual nº 31.804, de 20 de outubro de 2015, e 
considerando a decisão da Comissão de Promoção de Oficiais do Corpo de 
Bombeiros Militar do Ceará - CPO, devidamente registrada em Ata, datada 
de 05 de março de 2020, e publicada no Boletim do Comando-Geral nº 044, 
datado de 05/03/2020, RESOLVE: PROMOVER pela Modalidade Reque-
rida, ao posto de CORONEL do Quadro de Oficiais  Bombeiros Militares 
– QOBM, o Tenente-coronel QOBM ROBERTO JORGE DE CASTRO 
SANDERS, Matrícula Funcional nº 100.255-1-6, a contar de 05 de março 
de 2020, com efeitos retroativos exclusivamente funcionais, nos termos do 
artigo 1º, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº 215/2020, de 17 de 
abril de 2020. PALÁCIO DA ABOLIÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, em 
Fortaleza, aos 12 de fevereiro de 2021.

Camilo Sobreira de Santana
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ

Carlos Mauro Benevides Filho
SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

Sandro Luciano Caron de Moraes
SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

*** *** ***
EDITAL Nº001/2021 – CHO BM/2021

REGULA O PROCESSO SELETIVO PARA O PREENCHIMENTO DE 
VAGAS E INGRESSO NO CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS 
DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ – 
CHO BM/2021.
O Presidente da Comissão Organizadora Avaliadora e Fiscalizadora – CAF 
do CHO BM/2021, no uso de suas atribuições delegadas pela Portaria n.º 
10/2021 – CMDO/CBMCE, publicada no BCG. 009/2021-CBMCE, torna 
público as regras para o processo de seleção interna, visando o preenchimento 
de 36 (trinta e seis) vagas para os Subtenentes bombeiros militares que irão 
integrar o Quadro de Oficiais da Administração - QOABM e destinadas ao 
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Curso de Habilitação de Oficiais deste CBMCE – CHO BM/2021, as quais 
serão distribuídas da seguinte forma: 50% (cinquenta por cento) das vagas a 
serem preenchidas pelo critério de antiguidade e 50% (cinquenta por cento) 
das vagas a serem preenchidas por prévia aprovação em seleção interna, nos 
termos do Art. 5º da Lei 15.797/2015, supervisionada pela Academia Estadual 
de Segurança Pública do Ceará – AESP/CE, sendo regidos pelas disposições 
regulamentares contidas no presente Edital e seus anexos, bem como, por 
toda legislação que trata da matéria.
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. Este processo seletivo tem por escopo o preenchimento de 36 (trinta 
e seis) vagas para os Subtenentes bombeiros militares que irão integrar o 
Quadro de Oficiais da Administração - QOABM e destinadas ao Curso de 
Habilitação de Oficiais  CHO BM/2021, bem como para as demais vagas que 
porventura surgirem antes da matrícula no referido curso.
1.2. O preenchimento das vagas referidas no subitem anterior, ocorrerá na 
proporção de 50% (cinquenta por cento) por antiguidade e as outras 50% 
(cinquenta por cento) por meio de seleção interna, de acordo com as previsões 
constantes no artigo 5º da Lei Estadual n° 15.797, de 25 de maio de 2015, 
c/c o Art. 19 do Decreto Estadual no 31.804/2015;
1.3. As vagas destinam-se exclusivamente aos Subtenentes da ativa perten-
centes aos quadros deste Corpo de Bombeiros Militar do Estado Ceará – 
CBMCE;
1.4. O processo seletivo será regulado por este edital, sob supervisão da 
Academia Estadual de Segurança Pública – AESP e realizado em 04 (quatro) 
fases, da forma que se segue abaixo:
1.4.1 - 1ª Fase – Inscrições, com apresentação dos documentos exigidos nos 
itens 2.3.1 à 2.3.11 deste edital;
1.4.2 - 2ª Fase – Provas de conhecimento intelectual, de caráter classificatório 
e eliminatório;
1.4.3 - 3ª Fase - Exame Físico, de caráter eliminatório;
1.4.4 - 4ª Fase – Homologação e convocação dos classificados.
1.5. Após o encerramento da 4ª fase será publicizada no Diário Oficial do 
Estado do Ceará e em Boletim do Comando Geral, a relação final dos Subte-
nentes aptos ao preenchimento das vagas referidas neste edital.
2. DAS INSCRIÇÕES
2.1 – Todos os interessados em participar do CHO BM/2021 e, que atendam 
aos requisitos legais, deverão realizar sua inscrição por meio digital acessando 
o link: https://sistemas.cm.cb.ce.gov.br/cho/inscricao no período compreendido 
entre as 00h00min do dias 18/02/2021 e as 24h00min do dia 26/02/2021.
2.2 – A inscrição é obrigatória para todos o participantes independente da 
natureza da vaga pleiteada, (seja por antiguidade ou por processo seletivo).
2.3 – Para a realização da inscrição é necessário, sob pena de indeferimento 
desta, que o candidato anexe, por meio de “opload”, os seguintes documentos:
2.3.1 Requerimento de inscrição devidamente preenchido e assinado conforme 
modelo  disponível no anexo – I deste edital; o requerimento deverá ser 
impresso, preenchido, datado, assinado e anexado.
2.3.2 Declaração (conforme modelo anexo - II) do comandante imediato 
informando que o candidato:
• Possui no mínimo 15 anos de serviço ativo no CBMCE;
• Encontra-se no comportamento BOM ou superior;
• Não está em gozo de Licença para Tratar de Interesse Particular – LTIP;
• Não está no exercício de cargo ou função temporária, estranha à atividade 
da Segurança Pública, com exceção daqueles previstos no art.2º, da Lei nº 
14.113/2008 e art.1º, do Decreto nº 28.711/2007;
• Não foi punido com transgressão disciplinar de natureza grave nos últimos 
24 (vinte e quatro) meses.
2.3.3 Certificado de conclusão do Curso de Formação de Sargentos – CFS, 
ou o Curso de Habilitação a Sargento - CHS;
2.3.4 Certificado de conclusão do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos 
– CAS, ou Curso de Habilitação a Subtenente - CHST
2.3.5 Diploma de curso de nível superior, devidamente reconhecido, observado 
o disposto no parágrafo único, art.5º, da Lei nº 15.797/2015.
2.3.6 Nada consta da Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segu-
rança Pública e Sistema Penitenciário do Estado do Ceará – CGD;
2.3.7 Nada consta da Justiça Estadual;
2.3.8 Nada consta da Justiça Federal;
2.3.9 Nada consta da Polícia Federal;
2.3.10 Resultado dos seguintes exames:
• Radiograma do tórax (somente laudo);
• Eletrocardiograma;
• Hemograma completo;
• Creatinina;
• Glicose;
• Ureia;
• Acido úrico;
• Teste Ergométrico.
3.3.10.1 Os resultados dos exames serão encaminhados para Coordenadoria 
de Perícia Médica – COPEM para avaliação; o candidato considerado inapto 
pela COPEM terá sua inscrição cancelada.
2.3.11 Atestado médico informando que o candidato encontra-se em boas 
condições de saúde, estando APTO para realizar esforços físicos dos TESTES 
DE APTIDÃO FÍSICA – TAF, do CHO BM/2021 conforme modelo constante 
no anexo – III deste edital.
2.4 – Os interessados que não realizarem sua inscrição até o termino do prazo 
estipulado nesse edital não serão incluídos no processo seletivo.

2.5 – O interessado que utilizar-se de meios fraudulentos durante a realização 
do processo seletivo ou não atender aos requisitos legais e regulamentares 
para participar do CHO, terá sua inscrição anulada e será excluído certame, 
sem prejuízo da responsabilização administrativa e penal conforme o caso.
2.6 – O resultado das inscrições deferidas e indeferidas será publicadas no 
BCG do CBMCE, deste resultado caberá recurso no prazo de 02 (dois) dias 
corridos a contar do dias seguinte a publicação, sob pena de preclusão.
3. DA PROVA DE CONHECIMENTO INTELECTUAL
3.1 – As disciplinas para elaboração da prova de conhecimento intelectual 
são aquelas taxativamente prevista no § 1º do art. 20 do Decreto 31.804/2015, 
verbis:
§ 1º A prova escrita mencionada no caput deste artigo constará de questões 
objetivas, com avaliação nas áreas de conhecimento em Português, Atuali-
dades, Administração Pública, Legislação Institucional, Noções em Direitos 
Constitucional, Administrativo, Penal Militar e Processual Penal Militar.
3.2. A prova de conhecimento intelectual, de caráter eliminatório e classifi-
catório, conterá um total de 80 (oitenta) questões de múltipla escolha, com 
05 (cinco) alternativas de resposta, das quais apenas 01 (uma) será a correta; 
as questões serão distribuídas equitativamente por disciplina, ou seja, 10 
(dez) questões por disciplina e; a prova terá perfil mínimo de 50% do total 
geral de questões para aprovação, com nota máxima limitada a 10,00 (dez).
3.3 –  A prova de conhecimentos intelectual será aplicada no dia 14/03/2021; 
o local e orário será publicado no BCG do CBMCE.
3.4. Havendo anulação de qualquer questão, por parte da comissão do processo 
seletivo, os pontos a ela atribuídos serão igualmente revertidos para todos 
os candidatos;
3.5. Os candidatos deverão comparecer aos locais designados para a reali-
zação das provas munidos de caneta esferográfica na cor preta, fabricada em 
material transparente;
3.6. Os alimentos e as bebidas serão permitidos desde que sejam em quan-
tidades individuais;
3.7. A realização das provas dar-se-á de forma individual, não sendo permitida 
a utilização de nenhum material de consulta, livros, bolsas ou papel para 
anotação, bem como, o porte ou o uso de aparelhos eletrônicos, tais como: 
máquinas calculadoras, agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, 
smartphones, tablets, ipod®, gravadores, mp3 ou similar, qualquer receptor 
ou transmissor de dados e mensagens, bip, notebook, palmtop, pendrive, 
receptor, máquina fotográfica, GPS, netbook, Ipad® , controle de alarme 
de carro; relógio de qualquer espécie, óculos escuros, protetor auricular; 
ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como: chapéu, boné, gorro; e 
ainda, lápis, lapiseira, grafite, borracha, além de qualquer simulacro de objeto 
inofensivo que contenha eletrônica;
3.8. O fiscal das provas que identificar, dentre os candidatos de sua sala, 
a existência entre estes de qualquer parentesco afim, consanguíneo ou em 
linha reta e colateral até o 4º grau ou cônjuge, deverá comunicar o fato ao 
coordenador de setor para as providências quanto à separação, por sala, dos 
candidatos parentes;
3.9. O preenchimento do cartão de respostas é de inteira responsabilidade 
do candidato;
3.10. Em nenhuma ocasião será substituído o cartão de resposta do candidato;
3.11. Não será admitida nenhuma rasura no cartão de respostas da prova, 
sendo consideradas nulas, para o candidato, as questões rasuradas, em branco, 
ou com dupla marcação;
3.12. O tempo máximo para a realização das provas de conhecimento inte-
lectual será de 04 (quatro) horas ininterruptas, ao final das quais o cartão de 
respostas e o caderno de provas serão, impreterivelmente, recolhidos;
3.13. Iniciadas as provas, o candidato somente poderá deixar o recinto depois 
de transcorrido o tempo mínimo de 01 (uma) hora, salvo, a qualquer tempo 
para fazer uso de sanitário ou na necessidade de assistência médica, desde 
que nas dependências do local de realização das provas, e sob acompanha-
mento de um fiscal de prova, durante todo o período em que estiver fora da 
sala, até a ela retornar;
3.14. Em hipótese alguma haverá prorrogação do tempo de duração das provas, 
em razão de afastamento do candidato da sala de provas;
3.15. Em nenhuma hipótese, será permitido o ingresso ou a permanência 
de pessoas estranhas ao processo seletivo no estabelecimento de aplicação 
das provas;
3.16. A qualquer momento os candidatos poderão ser submetidos ao uso de 
meios de detecção, a juízo do fiscal de prova, respeitados os direitos inerentes;
3.17. O candidato deverá obrigatoriamente apresentar ao fiscal de prova a 
identidade funcional ou, excepcionalmente, boletim de ocorrência, datado 
de no máximo 30 (trinta) dias de antecedência, no caso de extravio daquela;
3.18. Os três últimos candidatos a concluírem as provas só poderão se ausentar 
da sala juntos e após a aposição em ata de suas respectivas assinaturas.
3.19 – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS DISCIPLINAS
3.19.1 – PORTUGUÊS
• Ortografia.
• Semântica.
• Emprego de pronomes, verbos e conectivos (conjunção)
• Concordância.
• Regência verbal.
• Pontuação.
• Crase e acentuação gráfica.
• Emprego correto das classes de palavras e dos termos da oração.
3.19.2 – ATUALIDADES
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• Assuntos de interesse e/ou notoriedade internacional, nacional, estadual ou 
local, ocorridos em 2020 e 2021, que de alguma maneira impactaram na vida 
das pessoas, quer tenha seu impacto em pequenos grupos sociais ou em grande 
diversidade de grupos, divulgados nos mais diversos canais de comunicação 
atualmente usados para divulgação de notícias ou conteúdos sociais.
3.19.3 – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
• Princípios da Administração Pública
• Conceitos e funções da Administração Pública
• Evolução do Estado moderno
• A Dicotomia público/privado
• A primazia do público sobre o privado e a fronteira entre o público e o 
privado.
• Os direitos do cidadão e os deveres do Estado
• Interesses privados e interesses coletivos
• O Estado e o Servidor público
• Diferentes agentes públicos e suas formas de investidura
• Poderes e deveres do Administrador público
• Controle na Administração pública.
3.19.4 – LEGISLAÇÃO INSTITUCIONAL
• Lei 13.407/2003 (Código Disciplinar)
• Lei 13.729/2006 (Estatuto da Corporação)
• Lei 13.556/2004 (Código de Segurança Contra Incêndio)
• Lei 15.797/2015 (Promoção)
3.19.5 – NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL
• Noção Básica da Constituição
• Princípio Estruturais da Constituição (Art. 1° ao 4º)
• Direitos e Garantias Fundamentais art. 5º
• Nacionalidade art. 12
• Art. 14 § 8º (elegibilidade de militar)
• Administração Pública Art. 37
• Dos Servidores Públicos (Art. 39, 40 e 41º)
• Dos Militares Estaduais (Art. 42)
• Art. 142, 143 (Das forças amadas)
• Art. 144 (Da segurança Pública)
3.19.6 – NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO
• - conceito e objeto do direito administrativo,  noção de órgão administrativo.
• Princípios administrativos
• - principio da legalidade
• -principio da impessoalidade.
• - principio da moralidade
• - principio da publicidade
• - principio da eficiência.
• - principio da supremacia do interesse publico.
• - principio da veracidade e da legitimidade do interesse publico.
• - principio da motivação.
• Poderes e deveres da administração publica.
• - poder discricionário.
• - poder vinculado
• - poder regulamentar
• - poder de policia
• - poder hierárquico
• - poder disciplinar.
• Ato administrativo (conceito)
• Elementos do ato administrativo
• - competência
• - forma
• - finalidade
• - objeto
• - motivo.
• Atributos do ato
• - legitimidade
• - imperatividade
• - exigibilidade
• - executoriedade
• - tipicidade
• Processo administrativo disciplinar.
• Principais fase do processo administrativo disciplinar.
• - instauração
• - instrução
• - defesa
• - relatório
• - julgamento.
• Princípios do processo administrativo disciplinar
• - devido processo legal
• - ampla defesa e contraditório.
3.19.7 – NOÇÕES DE DIREITO PENAL MILITAR
Código Penal Militar
Parte Geral / Livro Único
• Título – I (Da Aplicação da Lei Penal Militar); art. 1º ao art. 28
• Título – II (Do Crime); art. 29 ao art. 47
• Título – III (Da Imputabilidade Penal); art. 48 ao art. 52
• Título – V / Capítulo I (Das Penas Principais); art. 55 ao art. 68
• Título – V / Capítulo V (Das Penas Acessórias); art. 98 ao art. 108
• Título – VIII (Da Extinção da Punibilidade); art. 123 ao art. 135
Parte Especial / Livro I – Dos Crimes Militares em Tempo de Paz

• Título – II (Dos Crimes Contra a Autoridade ou Disciplina Militar) Capítulos: 
I, II, III, IV e V (art. 149 ao art. 166)
• Título – III (Dos Crimes Contra o Serviço Militar e o Dever Militar) Capí-
tulos: I, II e III (art. 183 ao art. 203)
3.19.8 – NOÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR
Código de Processo Penal Militar / Livro I
• Título – I, II e III (art. 1º ao art. 28)
4. DO EXAME FÍSICO
4.1 – O exame físico terá carácter eliminatório para todos o participantes 
independente da natureza da vaga pleiteada, (seja por antiguidade ou por 
processo seletivo).
4.2 – O exame físico também será utilizado para pontuação quando do preen-
chimento da Ficha de Informação.
4.3 – Para efeito de aplicação do exame físico será utilizada a Portaria n.º 
270/2019 – CMDO/CBMCE, publicada no BCG n.º 127 de 11/07/2019.
4.4 – Será considerado INAPTO e excluído do processo seletivo o candidato 
que obtiver conceito INSUFICIENTE no exame físico.
4.5 – O exame físico será realizado no município de Fortaleza, por comissão 
nomeada pelo Coronel Comandante Geral do CBMCE, entre os dias 29 e 
31/03/2021.
4.6 – O local e orário de realização do exame físico será publicado no BCG 
do CBMCE.
4.7 – O candidato que faltar ao exame físico será excluído do processo seletivo 
e não poderá inscrever-se no CHO BM/2021.
4.8 – Os comandantes imediatos dos candidatos deverão realizar os ajustes 
necessários nas escalas de serviço a fim de possibilitar a participação do 
interessado no exame físico.
4.9. Todos os candidatos deverão estar em condições de  realizar os testes do 
exame físico, nas datas e horários previstos em BCG. Casos temporários como 
alterações fisiológicas: fraturas, luxações, indisposições e outros fatores que 
possam vir a ser apresentados pelos candidatos antes ou durante a realização 
da referida fase do certame, mesmo de posse de atestado/dispensa médico(a), 
devido à fase ser eliminatória, não serão levados em consideração, não sendo 
concedido qualquer adiamento ou tratamento
privilegiado em relação aos demais concorrentes;
5. SITUAÇÕES QUE ACARRETAM A ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO 
DO PROCESSO SELETIVO
5.1. For reprovado no Exame Intelectual, ou considerado inapto em qualquer 
uma das demais fases do processo seletivo;
5.2. Estabelecer comunicação, durante a realização das provas de conhe-
cimento intelectual, por qualquer meio, com outros candidatos ou pessoas 
estranhas ao presente processo;
5.3. Deixar de atender às instruções contidas no caderno de provas;
5.4. Emprestar ou solicitar empréstimo de material, a outro candidato;
5.5. Deixar de entregar o caderno de provas e o cartão, ou similar, de respostas 
ao término do tempo destinado à sua realização;
5.6. Usar, tentar usar ou portar material que possa ser utilizado para fraudar, 
ou tentar fraudar a realização dos exames médicos, físicos, a prova de conhe-
cimento intelectual e as informações constantes na ficha de pontuação;
5.7. Faltar ou chegar atrasado para qualquer uma das fases do processo seletivo, 
conforme programação especificada neste edital;
5.8. Deixar o local de realização do Exame físico e das provas de conhecimento 
intelectual sem apor sua assinatura na ata ou folha de frequência, conforme a 
constante em sua identidade, ou ainda sem a devida autorização da Comissão 
Organizadora desta seleção;
5.9. Tratar com falta de urbanidade, desrespeitar ou não acatar as determina-
ções emanadas dos examinadores, auxiliares, fiscais e demais servidores da 
administração da seleção ou autoridades presentes, bem como, proceder de 
forma a tumultuar a realização de qualquer exame ou prova de conhecimento 
intelectual, ou deixar de cumprir qualquer prescrição prevista nas fases do 
processo seletivo;
5.10. Não preencher os demais requisitos constantes no presente Edital;
5.11. Será eliminado do concurso o candidato que, durante a realização das 
provas, for surpreendido portando ou possuindo, livros, bolsas ou papel para 
anotação, aparelhos eletrônicos, tais como: máquinas calculadoras, agendas 
eletrônicas ou similares, telefones celulares, smartphones, tablets, ipod®, 
gravadores, mp3 ou similar, qualquer receptor ou transmissor de dados e 
mensagens, bip, notebook, palmtop, pendrive, receptor, walkman, máquina 
fotográfica, GPS, netbook, Ipad® controle de alarme de carro, bem como, 
relógio de qualquer espécie, óculos escuros, protetor auricular ou quaisquer 
acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, e ainda, lápis, lapi-
seira, grafite, borracha, além de qualquer simulacro de objeto inofensivo que 
contenha eletrônica.
6. DA CLASSIFICAÇÃO E PREENCHIMENTO DAS VAGAS
6.1. As vagas destinadas ao CHO BM/2021, pelo critério de seleção por 
antiguidade, serão preenchidas pelos subtenentes inscritos, observada a ordem 
decrescente de antiguidade, de acordo com os critérios estabelecidos nos 
artigos 19 e 20, do Decreto Estadual nº 31.804/2015;
6.2. As vagas destinadas ao CHO BM/2021 pelo critério de seleção interna, 
será composta pela média da prova de conhecimento intelectual, com a pontu-
ação da ficha de informação, sendo preenchidas pelos candidatos classificados 
na ordem decrescente das notas obtidas, até o limite das vagas previstas neste 
edital, nos termos do artigo 5º, da Lei 15.797/2015;
6.3. Havendo empate na nota final das provas de conhecimento intelectual 
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entre os candidatos concorrentes, ocupará a vaga na ordem decrescente o candidato mais antigo de acordo com os critérios estabelecidos no art.31, da Lei 
nº 13.729/06.
7. DOS RECURSOS
7.1. O prazo para a interposição de Recurso Administrativo será de 02 (dois) dias úteis, a partir do dia seguinte à publicação do Boletim do Comando Geral 
que publicar o fato que lhe deu origem;
7.2. Admitir-se-á um único recurso por cada fase do processo seletivo, esgotando-se a possibilidade de recurso no âmbito administrativo;
7.3. O recurso não poderá ser manuscrito, devendo estar devidamente fundamentado, expondo suas razões de forma lógica e consistente, além de citar a 
legislação pertinente;
7.4. Somente será admitido recurso assinado pelo recorrente ou por procurador legalmente constituído, com poderes específicos para tal fim, devendo ser 
apresentada a procuração em anexo ao requerimento;
7.5. No caso das provas de conhecimento intelectual, deverá ser interposto um recurso específico para cada questão;
7.6. Somente serão conhecidos e analisados os recursos interpostos dentro do prazo referido no subitem 7.1 deste edital, devidamente fundamentados, mediante 
requerimento padrão, endereçado ao Presidente da Comissão do Processo Seletivo do CHO BM/2021;
7.7. A nota final da seleção interna obedecerá o disposto no Art. 20 do Decreto lei nº 31.804/2015, obedecendo os demais requisitos, onde será observada 
a média aritmética entre a nota obtida em prova única escrita, com peso 2 (dois), e o resultado da Ficha de Informação constante no Anexo I do Decreto 
supracitado, com peso 1 (um):
NF = [ (2 x NPE) + (1 x NFI) ]÷2
Em que:
NF: Nota Final;
NPE: Nota da Prova Escrita;
NFI: Nota da Ficha de Informação.
7.8. Para fins do disposto na avaliação da Ficha de Informação, será atribuída nota 10,00 (dez) ao Subtenente que perfaça a maior aferição naquela Ficha, 
sendo atribuída nota aos demais de forma proporcional ao primeiro;
7.9. Não será exigido perfil mínimo para a Ficha de Informação, conforme o disposto no Art. 20 do Decreto nº 31.804/2015;
7.10. Os valores numéricos da prova escrita e da Ficha de Informação serão considerados até a casa centesimal;
7.11. O perfil mínimo considerado para a aprovação na prova escrita será 50% do total geral de questões aplicadas, com nota máxima limitada a 10,00 (dez);
7.12. A antiguidade será o critério de desempate para a classificação final;
7.15. Para efeito de matrícula no CHO, será observada a classificação final dos candidatos dentro do número de vagas previstas no edital do certame.
8. DA HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS NA SELEÇÃO INTERNA
8.1. A homologação da seleção de que trata o presente edital terá validade a partir da publicação do resultado final em Diário Oficial do Estado;
8.2. A relação dos candidatos classificados no presente processo Seletivo será, após a publicação do resultado final remetida à Academia Estadual de Segu-
rança Pública (AESP), para fins de matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais.
9. DAS PRESCRIÇÕES DIVERSAS
9.1. O Presidente da Comissão do Processo Seletivo poderá nomear subcomissões específicas, nos casos que julgar necessário;
9.2. Qualquer membro integrante da Comissão do Processo Seletivo, ou os membros que vierem a ser designados para compor as subcomissões no curso deste 
processo, deverá, de pronto, arguir suspeição à autoridade que o designou, a partir do momento em que verificar a existência, dentre os candidatos, de pessoa 
com que tenha parentesco afim, consanguíneo ou em linha reta e colateral até o 4º grau ou cônjuge, sob pena de responsabilidade administrativa, civil e penal;
9.3. De igual modo, deverá arguir suspeição o membro designado para compor subcomissão que participou, de qualquer forma, de curso preparatório que 
visou a seleção em pauta;
9.4. O candidato deverá ser liberado do serviço no dia da realização do Exame físico e das provas de conhecimento intelectual, e não deverá estar de serviço 
após às 18h do dia imediatamente anterior. Para tanto, o candidato deverá informar à administração de sua Organização Policial Militar, com pelo menos 05 
(cinco) dias de antecedência da data do teste e das provas, que se encontra regularmente inscrito nesta seleção;
9.5. Fazem parte integrante deste edital, para todos os efeitos, quaisquer atos que o aditem, os quais serão publicados em Diário Oficial do Estado e BGC;
9.6. Em caso de eliminação do candidato no exame intelectual, físico e de saúde, será convocado pela Comissão do Processo Seletivo CHO BM/2021, o 
candidato seguinte na ordem de classificação;
9.7. As despesas decorrentes da participação em todas as fases da seleção correrão por conta do candidato, o qual não terá direito a indenização ou ressarci-
mento de despesa de qualquer natureza;
9.8. A Comissão do Processo Seletivo, a qualquer tempo, promoverá a correção de qualquer erro formal ou material, bem como, de impropriedade de execução 
de critérios e normas legais aplicáveis à seleção;
9.9. O resultado de cada fase da seleção será publicado no BCG;
9.10. Todos os documentos a serem analisados pela Comissão do Processo Seletivo, relacionados ao certame, deverão ser encaminhados ao Presidente da 
Comissão, observando-se os prazos e demais condições estabelecidas neste edital;
9.11. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na aceitação das normas e condições estabelecidas neste processo seletivo deste edital, em relação 
às quais não poderá ser alegado qualquer desconhecimento;
9.12. Casos de erros, inverdades, inexatidão ou falsidade documental implicarão, além da responsabilidade penal, cível e/ou administrativo disciplinar, a 
eliminação do candidato do processo seletivo, se durante o mesmo, ou, no desligamento do curso do CHO BM/2021, em caso de conhecimento posterior 
pela Administração Pública de tais ilegalidades/incompatibilidades;
9.13. Será proibida a entrada de pessoas não credenciadas pela Comissão do processo seletivo nos locais do Exame físico e das provas de conhecimento 
intelectual;
9.14. O candidato deverá comparecer aos locais do Exame físico e das provas de conhecimento intelectual devidamente uniformizado e desarmado;
9.15. Quaisquer ocorrências durante a realização do exame físico e da prova de conhecimento intelectual serão registradas em Ata;
9.16. Não haverá segunda chamada para a apresentação dos exame de saúde e realização de exame físico e nem para as provas de conhecimento intelectual, 
e, em virtude disso, o candidato que deixar de comparecer a quaisquer das fases da seleção será automaticamente eliminado;
9.17. Não será permitido o ingresso de bombeiros militares não candidatos e pessoas estranhas ao processo seletivo, nos locais destinados à realização do 
Exame físico e das provas de conhecimento intelectual;
9.18. Os candidatos deverão acompanhar as publicações no Diário Oficial do Estado do Ceará e no Boletim do Comando Geral, referentes às instruções, 
orientações, convocações e resultados relacionados a presente seleção;
9.19. Os casos omissos serão solucionados pela Comissão do Processo Seletivo e publicados em Boletim do Comando Geral;
9.20. O processo seletivo será considerado encerrado após a homologação e publicação da lista final dos candidatos aprovados em Diário Oficial do Estado 
do Ceará, conforme o número de vagas previsto neste edital;
9.21. Em decorrência da situação pandêmica da COVID – 19, a Comissão responsável pelo processo seletivo providenciará o cumprimento dos protocolos 
de segurança regulamentados pelas autoridades de saúde;
Fortaleza, 12 de fevereiro de 2021.

Francisco Zélio Martins de Meneses Júnior – CEL QOBM
PRESIDENTE DA COMISSÃO  DO CHO-BM/2021

Ronaldo Roque de Araújo – CEL  CGBM
CORONEL COMANDANTE-GERAL DO CBMCE

ANEXO I DO EDITAL Nº001/2021 – CHO BM/2021
Requerimento para inscrição no processo seletivo do CHO BM/2021.
Eu, _________________________________________________________________
(nome completo do candidato, sublinhar nome de paz)
Graduação: ________________________, Matrícula: _________________________
Unidade em que serve: _________________________________________________
venho por meio deste requer minha inscrição no processo seletivo para o CHO BM/2021, e declaro para os devidos fins, que estou ciente e atendo à todas 
exigências legais e regulamentares para seleção e ingresso do CHO.
_________________________, _____ de fevereiro de 2021.
              (município)
______________________________________________
                                  (assinatura)
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* Senhor candidato esse é seu requerimento de inscrição preencha corretamente, date, assine, digitalize e anexe, por meio de opload, ao seu pedido de inscrição 
até o prazo limite estipulado neste edital, sob pena de não poder participar do processo seletivo para o CHO BM/2021.

ANEXO II DO EDITAL Nº001/2021 – CHO BM/2021
Declaração do comandante imediato do candidato.
Eu, _________________________________________________________________
(nome completo do comandante, sublinhar nome de paz)
Posto: _________________________, Matrícula: ____________________________
Unidade em que serve: _________________________________________________
Declaro que o candidato:
____________________________________________________________________
(nome completo do candidato, sublinhar nome de paz)
Graduação: _________________________, Matrícula: _________________________
Unidade em que serve: _________________________________________________
Atende aos seguintes requisitos:
Possui no mínimo 15 anos de serviço ativo no CBMCE;
Encontra-se no comportamento BOM ou superior;
Não está em gozo de Licença para Tratar de Interesse Particular – LTIP;
Não está no exercício de cargo ou função temporária, estranha à atividade da Segurança Pública, com exceção daqueles previstos no art.2º, da Lei nº 
14.113/2008 e art.1º, do Decreto nº 28.711/2007;
Não foi punido com transgressão disciplinar de natureza grave nos últimos 24 (vinte e quatro) meses.
_________________________, _____ de fevereiro de 2021.
              (município)
______________________________________________
          (assinatura do comandante do candidato)
* Senhor candidato esta declaração dever ser preenchida corretamente, datada, assinada, digitaliza e anexada, por meio de opload, ao seu pedido de inscrição 
até o prazo limite estipulado neste edital, sob pena de não poder participar do processo seletivo para o CHO BM/2021.

ANEXO III DO EDITAL Nº001/2021 – CHO BM/2021
ATESTADO MÉDICO
ATESTO, para os devidos fins, que:
_____________________________________________________________
(NOME COMPLETO DO CANDIDATO)
CPF: n.º _____________________________, encontra-se em boas condições de saúde, estando APTO para realizar esforços físicos dos TESTES DE 
APTIDÃO FÍSICA – TAF, do CHO BM/2021.
_________________________  , _____ de fevereiro de 2021.
               (município)
_____________________________________________
          Assinatura/Carimbo do CRM do Médico

ANEXO IV DO EDITAL Nº001/2021 – CHO BM/2021
CHECKLIST DOS DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO
1. Requerimento de inscrição conforme modelo disponível no anexo – I deste edital.
2.Declaração do comandante imediato conforme modelo disponível no anexo – II deste edital.
3. Certificado de conclusão do Curso de Formação de Sargentos – CFS, ou o Curso de Habilitação a Sargento - CHS;
4. Certificado de conclusão do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos – CAS, ou Curso de Habilitação a Subtenente - CHST
5. Diploma de curso de nível superior, devidamente reconhecido, observado o disposto no parágrafo único, art.5º, da Lei nº 15.797/2015.
6. Nada consta da Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário do Estado do Ceará – CGD;
7. Nada consta da Justiça Estadual;
8. Nada consta da Justiça Federal;
9. Nada consta da Polícia Federal;
10. Resultado dos seguintes exames:
Radiograma do tórax (somente laudo);
Eletrocardiograma;
Hemograma completo;
Creatinina;
Glicose;
Ureia;
Acido úrico;
Teste Ergométrico.
11. Atestado médico conforme modelo constante no anexo – III deste edital.

ACADEMIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

PORTARIA Nº106/2021 O DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA DA ACADEMIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO 
CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela portaria 258/2020 DG/AESP RESOLVE CONCEDER GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE 
DE MAGISTÉRIO aos SERVIDORES relacionados no Anexo Único desta Portaria, por MINISTRAR AULAS NO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM 
METODOLOGIA E DIDÁTICA DO ENSINO EM SEGURANÇA PÚBLICA – CEMDESP – 2019, GRUPO 1, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 
2020, conforme processo nº 00329248/2021, realizado por este órgão, com direito a percepção da gratificação prevista nos arts. 9º e 10º da Lei nº 15.191, de 
19 de julho de 2012, Decreto nº 31.276, de 13 de Agosto de 2013 e Portaria nº 280/2016 – DG/AESP/CE, de 12 de Abril de 2016. ACADEMIA ESTADUAL 
DE SEGURANÇA PÚBLICA DO CEARÁ, em Fortaleza, 11 de fevereiro de 2021.

Nartan da Costa Andrade
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA

Registre-se e publique-se.

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA N°106/2021 DE 11 DE FEVEREIRO DE 2021
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM METODOLOGIA E DIDÁTICA DO ENSINO EM SEGURANÇA PÚBLICA - CEMDESP - 2019

NOME MATRÍCULA FUNÇÃO NÍVEL VALOR 
H/A DISCIPLINA / CURSO CARGA 

HORÁRIA PERÍODO TOTAL

MARIA ODERLÂNIA 
TORQUATO LEITE 43094319 PROFESSOR DOUTOR R$ 112,19

PRODUÇÃO DO TRABALHO 
DE CONCLUSÃO DE CURSO 
- TCC: ARTIGO CIENTÍFICO

4 13/08/2020 a 
31/08/2020 R$ 448,76

ALANA DUTRA DO CARMO 30167919 PROFESSOR MESTRE R$ 87,26
PRODUÇÃO DO TRABALHO 
DE CONCLUSÃO DE CURSO 
- TCC: ARTIGO CIENTÍFICO

2 27/08/2020 a 
27/08/2020 R$ 174,52

ANDREA MARIA 
SOBREIRA KARAM 30169816 PROFESSOR MESTRE R$ 87,26

PRODUÇÃO DO TRABALHO 
DE CONCLUSÃO DE CURSO 
- TCC: ARTIGO CIENTÍFICO

3 04/08/2020 a 
25/08/2020 R$ 261,78

ANDREA MARIA 
SOBREIRA KARAM 30169816 PROFESSOR MESTRE R$ 87,26

PRODUÇÃO DO TRABALHO 
DE CONCLUSÃO DE CURSO 
- TCC: ARTIGO CIENTÍFICO

3 07/08/2020 a 
28/08/2020 R$ 261,78

ANDREA MARIA 
SOBREIRA KARAM 30169816 PROFESSOR MESTRE R$ 87,26

PRODUÇÃO DO TRABALHO 
DE CONCLUSÃO DE CURSO 
- TCC: ARTIGO CIENTÍFICO

3 05/08/2020 a 
26/08/2020 R$ 261,78
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