
ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONFORTE 
 
 

 

A V I S O 

 

ABERTURA DE CONCURSO INTERNO E EXTERNO PARA CONSTITUIÇÃO DE EQUIPA DE 

INTERVENÇÃO PERMANENTE (E.I.P.) 

 

Serve o presente aviso para informar os interessados que se encontra aberto o 

concurso para admissão de Bombeiros em regime de contrato individual de trabalho, para 

provimento de 5 vagas para a constituição de uma Equipa de Intervenção Permanente, de 

acordo com a legislação em vigor. 

1. Requisitos gerais de admissibilidade: 
 

a) Ser, no mínimo, Bombeiro de 3.ª e no momento da candidatura possuir entre os 20 
e os 40 anos; 

b) Possuir capacidade física e psíquica comprovada através da prestação de provas de 
aptidão; 

c) Possuir a escolaridade mínima obrigatória ou equivalente; 
 
2. Critérios preferenciais: 

 
a) Possuir o 12.º ano ou equivalente ou formação superior em área de relevância para 

atividade do Corpo de Bombeiros; 
b) Ter formação de Tripulante de Ambulância de Socorro (TAS); 
c) Possuir carta de condução, preferencialmente que habilite a conduzir veículos 

pesados, e formação adequada para a condução de veículos de emergência; 
d) Pertencer ao Quadro Ativo do Corpo de Bombeiros de Monforte. 

 
3. Critérios de seleção: 

 
a) Avaliação curricular; 
b) Prova de aptidão física (Teste de Cooper); 
c) Entrevista profissional de seleção. 

 
A aprovação das candidaturas e consequente seleção dos elementos que integrarão a E.I.P. 
é da competência da Direção da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de 
Monforte, por proposta fundamentada do Comandante do Corpo de Bombeiros. 
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4. Candidatura: 
 
O requerimento de candidatura é dirigido ao Comandante do Corpo de Bombeiros, 
entregue na secretaria, em modelo próprio disponibilizado nesse local, até ao dia 9 de 
maio, e acompanhado dos seguintes documentos: 

a) Cartão de cidadão; 

b) Boletim de vacinadas atualizado; 

c) Carta de condução; 

d) Certificado de habilitações; 

e) Curriculum Vitae. 

 

 

 

Monforte, 30 de abril de 2019 

O COMANDANTE 

 

 

Jorge Manuel Rento Pereira 

 

 


