
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

CHAMADA PÚBLICA PARA TESTAGEM DO SISTEMA ONLINE DE LICENCIMENTO
DO CORPO DE BOMBEIROS - SOL-CBMRS

EDITAL nº 001 – 2019

O Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul, no
uso de suas atribuições legais, torna pública a abertura das inscrições para o Processo
Seletivo para testagem do Sistema Online de Licenciamento - SOL-CBMRS.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

O Processo  Seletivo  destina-se  à  seleção  de  Responsáveis  Técnicos,  engenheiros  e
arquitetos, para realização de testes na ferramenta SOL-CBMRS em sua segunda fase de
implementação.

2. DA DIVULGAÇÃO

A divulgação oficial das informações sobre o processo de seleção dar-se-á através do site
do Corpo de Bombeiros Militar, www.bombeiros.rs.gov.br e suas redes sociais.

3. DAS VAGAS 

3.1  Serão  disponibilizadas  12  (doze)  vagas,  para  as  quais  os  candidatos  serão
selecionados através de sorteio, que será realizado no dia 12 de novembro de 2019, às
16 horas, na sede do Comando do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul -
Rua Silva Só, n.º 300, Santa Cecília, Porto Alegre / RS.

3.1.1 Os candidatos que desejarem acompanhar presencialmente a realização do sorteio
deverão informar seu interesse no preenchimento de sua inscrição, através do Anexo A
deste edital.

3.2 São requisitos para a inscrição no processo seletivo:

3.2.1 Possuir registro ativo em seu conselho profissional CREA ou CAU;

3.2.2 Estar cadastrado no Sistema SOL-CBMRS. O cadastro deverá ser realizado através
do endereço http://www.solcbm.rs.gov.br.

http://www.bombeiros.rs.gov.br/
http://www.solcbm.rs.gov.br/


4 DAS INSCRIÇÕES

4.1  A  inscrição  do  candidato  implicará  o  conhecimento  e  aceitação  das  condições
estabelecidas  neste  edital  e  alterações que venham a ser  publicadas,  das quais  não
poderá alegar desconhecimento;

4.2 As inscrições para o processo seletivo serão realizadas no período de 6 a 11 de
novembro de 2019, através do e-mail  centraldeatendimento@cbm.rs.gov.br;

4.2.1 O candidato deverá preencher o “ANEXO A” deste edital e encaminhá-lo para o e-
mail contido no item 4.2, juntamente com uma cópia simples de sua carteira profissional.

5. DO TREINAMENTO

5.1 Os candidatos selecionados serão convocados para a testagem através de seu e-mail
cadastrado;

5.2 Para a realização dos testes será obrigatório que o candidato tenha em sua posse
plantas e documentos, em meio digital (PDF), para a elaboração de um PPCI na sua
forma completa a serem especificados no e-mail de convocação;

5.2.1 Os PPCI incluídos no SOL-CBMRS por ocasião da testagem NÃO SERÃO OBJETO
DE  LICENCIAMENTO  REAL  PELO  CBMRS,  tendo  como  finalidade  apenas  a
experimentação da ferramenta por parte dos responsáveis técnicos e bombeiros militares;

5.3  A testagem será  realizada  no Centro  de  Treinamento  da  PROCERGS –  Cia.  De
Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul, localizada na Rua Dr. Mário
Totta, 64 - Tristeza, Porto Alegre/RS, nas seguintes datas e horários:

a) 19 de novembro de 2019, das 8h 30min às 12h;
b) 20 de novembro de 2019, das 8h 30min às 12h.

5.3.1 É obrigatória a presença dos responsáveis técnicos selecionados nos dois dias de
testagem;

5.4 O candidato deverá comparecer aos locais, datas e horários designados munido de
sua carteira profissional original, com no mínimo 15 (quinze) minutos de antecedência.

6. DAS PRESCRIÇÕES DIVERSAS

6.1 Os dados para o preenchimento da ficha de inscrição são de inteira responsabilidade
do candidato.

6.2 As alterações deste edital,  de datas, locais e horários deverão ser acompanhadas
através do site do Corpo de Bombeiros Militar,  www.bombeiros.rs.gov.br e suas redes

http://www.bombeiros.rs.gov.br/


sociais;

6.3 As atividades desenvolvidas pelo profissional durante os testes não terão ônus para o
Estado, sendo toda a despesa custeada pelo próprio profissional;

6.4 É proibido a realização de imagens e filmagens durante o teste;

6.5 Somente poderá permanecer no local o profissional sorteado. 

Porto Alegre, RS, 05 de novembro de 2019

Cel QOEM – DARLAN DA SILVA ADRIANO
Resp. p/ Subcomandante–Geral do Corpo de Bombeiros Militar



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

ANEXO “A”

PROCESSO SELETIVO PARA TESTAGEM DO SISTEMA ONLINE DE
LICENCIMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - SOL-CBMRS

FICHA DE INSCRIÇÃO 

Nome Completo:

Data de nascimento:     /       / CPF:

RG: Órgão Expedidor:

Endereço Residencial:

CEP: Bairro: Cidade:

Telefone: ( ) E-mail:

CREA/CAU: 
(   ) Desejo comparecer ao sorteio 

Data: ____/____/____.






