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   REGULAMENTO DE INSCRIÇÃO 

 VI ENBOM/2020 

 

1) QUANTO ÀS VAGAS - foram concebidas para o evento três categorias distintas de 

vagas, a saber:  

         Inscrição Social para as Militares do Estado do Rio de Janeiro:  

Vagas destinadas exclusivamente para Militares da ativa do Estado do Rio de Janeiro. 

Para a efetivação da inscrição as Bombeiras deverão trazer uma lata de leite em pó, que será 

doada para as campanhas de arrecadação de donativos do Rio Solidário. 

 

         Inscrição Social Destinada as Indicações da LIGABOM: 

Vagas destinadas para Militares de indicação dos Comandantes Gerais, totalizando até 

06 (seis) indicações para cada Estado da Federação e Distrito Federal. As indicações deverão 

ser de militares da ativa. Para a efetivação da inscrição as Bombeiras deverão trazer uma lata 

de leite em pó, que será doada para as campanhas de arrecadação de donativos do Rio 

Solidário. 

Para o preenchimento dessa categoria de vaga é necessário o encaminhamento de 

documentação do Comando, ou autoridade competente, indicando o nome, RG, e-mail e 

telefone das militares indicadas para fins de controle de inscrição. 

Só serão efetivadas as inscrições das militares que estiverem indicadas no documento 

encaminhado pela Corporação, sendo as inscrições realizadas no site validadas somente após a 

confirmação da indicação. Caso seja identificada alguma militar inscrita nesta categoria, 

porém, sem indicação, a referida inscrição será cancelada. 

O encerramento desta modalidade de inscrição se dará no dia 14 de fevereiro de 

2020, sendo as inscrições remanescentes redirecionadas para as demais modalidades. 

 

         Inscrição Social Destinadas as Bombeiras Militares - Estados: 

Vagas destinadas para as Militares Estaduais, exceto Rio de Janeiro, sem necessidade 

de indicação dos Comandantes Gerais, sendo possível apenas a inscrição de Bombeiras 

Militares da ativa. Para a efetivação da inscrição as Bombeiras deverão trazer uma lata de leite 

em pó, que será doada para as campanhas de arrecadação de donativos do Rio Solidário. 
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 As inscrições serão encerradas, impreterivelmente, no dia 28 de fevereiro de 2020, ou 

quando todas as vagas forem preenchidas, o que ocorrer primeiro. 

 

2) QUANTO AO PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO - para a o preenchimento do 

formulário de inscrição, favor seguir o exemplo abaixo:  

 

Nome: Roberta 

Sobrenome: P. L Caeiro 

E-mail: vienbom2020@gmail.com 

Telefone: (21) xxxx-xxxxxx (preferencialmente celular) 

Patente/ Graduação - Quadro - Estado - RG: Maj BM RJ QOC/00 - 27.996 ou Maj BM RJ -

Combatente - 27.996   

Tamanho da Camisa/ Chinelo: M/37 ou Médio/ 37 

Endereço: Rua do Carmo, nº 27 - apt. 601 

Cidade: Rio de Janeiro 

Estado: RJ 

País: Brasil 

Código Postal: 20011-900 

Local de Hospedagem: Hotel Brisa Tropical (só preencher se necessário) 

Aeroporto/ Nº/ Data/ Hora (estimada) de chegada do voo ao Rio de Janeiro: SDU / LA078/ 

04-03-2020/ 10h20min ou Santos Dumont/ LATAM 078/ 04-03-2020/ 10h20min (só preencher 

se necessário) 

Idade: 36 anos 

Alguma coisa que devemos saber: espaço destinado para o relato de observações que a 

inscrita ache pertinente que saibamos. 

 Para casos omissos ou dívidas, favor entrar em contato com a Comissão de 

Organização do VI ENBOM através do e-mail vienbom2020@gmail.com ou 

vienbom@cbmerj.rj.gov.br, ou através do fale conosco do site do evento.  

Obs.: A área de registos (espaços destinados a login e senha) no site, são de uso apenas da 

organização e pessoas por ela incluídas na gestão do evento. 

TODAS AS VAGAS SÃO DE INSCRIÇÃO INDIVIDUAL, SENDO UMA INSCRIÇÃO PARA CADA 

MILITAR. 
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