Prezados candidatos,
Informamos que está disponível o Gabarito Preliminar Oficial da Prova Objetiva e
suas respectivas provas. Para visualizá-los acessem o menu Provas e Gabaritos, ao
lado.
O candidato poderá interpor recurso contra o Gabarito Oficial Preliminar a partir das
08h do dia 27/03/2018 até as 23h59min do dia 28/03/2018, Horário da Paraíba.

Baixe nosso app disponível na App Store ou Google Play.

Cordialmente,
Coordenação de Concursos.
26/03/2018, 16h45

_____________________________________________________________________
ATENÇÃO!
Informamos que, EXCEPCIONALMENTE, no dia 24/03/2018 haverá plantão para
atendimento ao candidato das 09h às 18h - Horário de Paraíba, por meio dos
telefones: Paraíba (83) 3218-5724 - Rio de Janeiro (21) 3527-0583 ou 3674-9190, ou
pelo e-mail: atendimento@ibade.org.br.
________________________________________________________________________

ATENÇÃO:
Encontra-se disponível o Link para consulta aos locais de realização da Prova
Objetiva - (COCP). Para visualizá-lo acessem o menu Convocações, ao lado, ou
clique aqui.

Baixe nosso app disponível na App Store ou Google Play.
Cordialmente,

Coordenação de Concursos
20/03/2018, xxhxx

___________________________________________________________________
Prezado candidato,
Informamos que está disponível o Edital Nº 004/2018 – CFS/BM/2018 –
ERRATA, que altera o subitem 1.1. do Conteúdo Programático do Anexo I. Para
visualizá-lo, acessem o menu Edital de abertura e retificações, ao lado.
Informamos também que continuam abertas as inscrições do Processo Seletivo
que se destina a selecionar, INTERNAMENTE, candidatos para o provimento de
vagas do Curso de Formação de Sargentos do Corpo de Bombeiros Militar da
Paraíba – Sargentos do Quadro de Praças Combatentes (QBMP-0) e Sargentos
do Quadro de Praças Músicos e Corneteiros (QBMP-4).
As inscrições para este Processo Seletivo serão realizadas exclusivamente via
Internet,
no
endereço
eletrônico
do
CBMPB:
http://www.bombeiros.pb.gov.br/concursos-internos/, das 09h do dia 01 de
fevereiro de 2018 (quinta-feira) até as 10h do dia 26 de fevereiro de 2018
(segunda-feira), observado o horário local do Estado da Paraíba, e somente
será efetivada após o pagamento da taxa, que poderá ser feito até o dia 27
de fevereiro de 2018 (terça-feira).
Baixe nosso app disponível na App Store ou Google Play.
Cordialmente,
Coordenação de Concursos
16/02/2018, 16h45
___________________________________________________________________
Prezado candidato,
Informamos que o Edital Nº 002/2018 – CFS/BM/2018 – ERRATA e o Edital Nº
003/2018 – CFS/BM/2018 – ERRATA, que alteram, respectivamente, o item 5 e
o subitem 4.5 do Conteúdo Programático do Anexo I, estão disponíveis. Para
visualizá-los, acessem o menu Edital de abertura e retificações, ao lado.
Informamos também que continuam abertas as inscrições do Processo
Seletivo que se destina a selecionar, INTERNAMENTE, candidatos para o
provimento de vagas do Curso de Formação de Sargentos do Corpo de
Bombeiros Militar da Paraíba – Sargentos do Quadro de Praças

Combatentes (QBMP-0) e Sargentos do Quadro de Praças Músicos e Corneteiros
(QBMP-4).
As inscrições para este Processo Seletivo serão realizadas exclusivamente
pela Internet, no endereço eletrônico do
CBMPB: http://www.bombeiros.pb.gov.br/concursos-internos/, das 09h do
dia 01 de fevereiro de 2018 (quinta-feira) até as 10h do dia 26 de
fevereiro de 2018 (segunda-feira), observado o horário local do Estado da
Paraíba, e somente será efetivada após o pagamento da taxa, que poderá ser
feito até o dia 27 de fevereiro de 2018 (terça-feira).
Baixe nosso app disponível na App Store ou Google Play.
Cordialmente,
Coordenação de Concursos
07/02/2018, 15h50
________________________________________________________________________

Prezado candidato,

Estão abertas as inscrições do Processo Seletivo que se destina a selecionar,
INTERNAMENTE, candidatos para o preenchimento para o Curso de Formação de
Sargentos BM da Qualificação de Praças Combatentes (QBMP-0) e para Sargentos BM
da Qualificação de Praças Músicos e Corneteiros (QBMP-4).
As inscrições para este Processo Seletivo será realizada exclusivamente
pela Internet, no endereço eletrônico do
CBMPB: http://www.bombeiros.pb.gov.br/concursos-internos/, no período
de 09h00m do dia 01 de fevereiro de 2018 (quinta-feira) até às 10h00m do dia 26
de fevereiro de 2018 (segunda-feira), observado o horário local do Estado da
Paraíba, e somente será efetivada após o pagamento da taxa, que poderá ser feito
até o dia 27 de fevereiro de 2018 (terça-feira).
Baixe nosso app disponível na App Store ou Google Play.
Cordialmente,
Coordenação de Concursos
02/02/2018, 10h

