
BG N.º 83/2007 BRASÍLIA-DF, 3 DE MAIO DE 2007 (QUINTA-FEIRA). 

 
Portaria n.º 10, de 2 de maio de 2007. 
 

Regulamenta a realização da 
Investigação Social nos processos 
seletivos para o ingresso nas fileiras do 
Corpo de Bombeiros Militar do Distrito 
Federal. 

 
O COMANDANTE-GERAL, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos VII 

e XVIII do art. 47 do Regulamento da Organização Básica do CBMDF, aprovado pelo 
Decreto n.º 16.036, de 4 nov. 94;  considerando o disposto nos arts. 11 e 29 do Estatuto 
dos Bombeiros Militares do CBMDF, aprovado pela Lei n.º 7.479, de 2 jun. 86; 
considerando, ainda, a importância da conduta ilibada e idoneidade moral inatacável 
dos candidatos à carreira de bombeiro militar, resolve: 

 
Art. 1º Aprovar a Instrução Geral que regulamenta a realização da Investigação 

Social (IS) nos processos seletivos para o ingresso nas fileiras do Corpo de Bombeiros 
Militar do Distrito Federal que segue como anexo 2 ao presente boletim. 

 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Brasília-DF, 2 de maio de 2007. 
 
JOSÉ ANÍCIO BARBOSA JÚNIOR – CEL QOBM/Comb. 
Comandante-Geral 
 
(NB BM-2/Gabinete do Comandante-Geral n.º 94/2007) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
INSTRUÇÃO GERAL PARA A REALIZAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL (IS) NOS 

PROCESSOS SELETIVOS PARA O INGRESSO NAS FILEIRAS DO CORPO DE 
BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL 

 
Art. 1º A presente Instrução Geral tem como objetivo estabelecer os critérios e regular a 
avaliação dos procedimentos irrepreensíveis, da conduta ilibada e de idoneidade moral 
inatacável nos processos seletivos para o ingresso nas fileiras do Corpo de Bombeiros 
Militar do Distrito Federal (CBMDF). 
Art. 2º O procedimento irrepreensível, a conduta ilibada e a idoneidade moral inatacável 
serão apurados por meio de investigação social, por ocasião da realização de concursos 
públicos para o ingresso nas fileiras do CBMDF. 
Art. 3º A apuração será realizada pela 2ª Seção do Estado-Maior Geral, integrada com 
as suas respectivas unidades descentralizadas. 
Art. 4º A investigação social será aplicada somente aos candidatos que forem 
aprovados nas etapas anteriores a ela, conforme previsto no edital do concurso. 
Art. 5º Os candidatos deverão preencher em data previamente estabelecida, para fins 
de registro da investigação social, um Formulário de Investigação Social (FIS), conforme 
modelo constante no Anexo I, autorizando o CBMDF a proceder a averiguação 
necessária. 
§ 1º As informações constantes no FIS serão utilizadas pela 2ª Seção do EMG na 
apuração da conduta ilibada e da idoneidade moral inatacável necessária para o 
ingresso no CBMDF. 
§ 2º As averiguações realizadas constarão em um Relatório de Investigação Social.  
Art. 6º Os candidatos deverão entregar à 2ª Seção do EMG cópias reprográficas de 
documentos pessoais e declarações negativas diversas, definidos no FIS e ainda os 
exigidos no edital do concurso, a fim de subsidiar as averiguações necessárias. 
Parágrafo único Todas as cópias reprográficas apresentadas deverão ser autenticadas 
em cartório. 
Art. 7º A 2ª Seção do EMG, após a realização da Investigação Social, emitirá um 
parecer indicando ou contra-indicando o candidato. 
Parágrafo único O parecer deverá ser encaminhado ao presidente da Comissão de 
Organização, Elaboração, Fiscalização, Correção e Apuração (COEFACA) do concurso. 
Art. 8º São fatos que afetam o procedimento irrepreensível, a conduta ilibada e a 
idoneidade moral inatacável: 
I - habitualidade no descumprimento dos deveres de assiduidade, pontualidade, 
discrição e urbanidade; 
II - prática de ato de deslealdade às instituições legalmente instituídas;  
III - habitualidade em descumprir obrigações legítimas; 
IV - prática de ato tipificado como ilícito penal ou qualquer prática atentatória a moral e 
aos bons costumes; 
V - contumácia na prática de transgressões disciplinares; 
VI - manifestação de desapreço às autoridades e a atos da administração pública; 
VII - freqüência a locais incompatíveis com o decoro da função bombeiro militar; 
VIII - prática de ato que possa importar em escândalo ou comprometer a função 
bombeiro militar; 
IX - dependência química (drogas lícitas e/ou ilícitas); 



X - flagrante de uso, guarda, transporte, aquisição, cultivo e/ou trazendo consigo drogas; 
XI - participação ou filiação como membro, sócio ou dirigente de entidade ou 
organização cujo funcionamento seja legalmente proibido ou contrário às instituições 
constitucionais ou ao regime vigente; 
XII - apresentação de certificados escolares inidôneos ou inválidos e não reconhecidos 
pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC). 
Art. 9º Será contra-indicado o candidato que: 
I - tiver conduta enquadrada em quaisquer dos fatos previstos no artigo 8º desta 
Instrução; 
II - recusar a preencher integralmente o Formulário de Investigação Social;  
III - tiver omitido ou faltado com a verdade, quando do preenchimento do Formulário de 
Investigação Social. 
§ 1º A exclusão do candidato será proposta pelo presidente da COEFACA, após o 
parecer de contra-indicado da 2ª Seção do Estado-Maior Geral. 
§ 2º O ato de exclusão será homologado pelo Diretor de Pessoal Ativo do CBMDF e 
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal. 
Art. 10 Os casos omissos e as dúvidas serão resolvidos pelo Comandante-Geral do 
CBMDF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Edital Nº ____________ - ___________________ 
Nº Inscrição: ______________________________ 
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO DISTRITO 
FEDERAL 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL 
2ª SEÇÃO DO ESTADO-MAIOR GERAL 
FORMULÁRIO DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL 

 
 
 

Nome: 
______________________________________________________________________
_ 
RG: ___________________________________ Expedido por: 
_________________________ 
Endereço: 
____________________________________________________________________ 
Cidade: _______________________________ UF: 
___________________________________ 
CEP: ________________________ Fones: 
__________________________________________ 
Telefone residencial: __________________________ Celular: 
_________________________ 
E-
mail:__________________________________________________________________
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO 5X7 
 



INSTRUÇÕES: 
1. O Formulário de Investigação Social (FIS) é um documento de natureza sigilosa e 
de caráter confidencial, tendo como destinatário exclusivo o Corpo de Bombeiros 
Militar do Distrito Federal. 
2. Leia com atenção todas as questões do Formulário antes de preenchê-lo. 
3. As perguntas são de seu próprio interesse, portanto, responda corretamente a cada 
uma delas. 
4. As questões devem ser preenchidas de próprio punho, utilizando caneta de tinta azul 
ou preta. Se o espaço for insuficiente, utilize o campo para complementação constante 
no item 42 deste Formulário, indicando o número da pergunta. Se necessário, utilize 
outras folhas e anexe ao FIS. 
5. Não deixe questões em branco. Inutilize os espaços onde não houver resposta. 
6. Para o preenchimento e entrega deste formulário você disporá de ___ dias, devendo 
ser entregue no local previamente designado, sob pena de eliminação do concurso. 
ATENÇÃO: A inexatidão ou a omissão das informações prestadas no FIS, ainda que 
verificadas posteriormente, poderão determinar a sua contra-indicação na Investigação 
Social e a conseqüente eliminação do concurso público. 
A – INFORMAÇÕES PESSOAIS 
1.Nome: 
______________________________________________________________________ 
2.Nome anterior (se casada): 
_____________________________________________________ 
3. Natural de: _______________________ UF:_________________________________ 
4. Data de nascimento: ______________________ CPF Nº: _______________ 
5. RG Nº: __________________________ Expedido por: ________________________ 
6. RG anterior (de outro Estado, se possuir) Nº 
________________________________________ 
7. Título eleitoral nº: _____________________ Zona: ________ Seção: __________ 
UF: _____ 
8. Profissão: ___________________________________________________ 
9. Qualquer outro nome ou apelido pelo qual você é conhecido(a): 
________________________ 
10. Religião: 
___________________________________________________________________ 
B – INFORMAÇÕES RESIDENCIAIS 
11. Declarar em ordem cronológica todos os lugares onde você residiu e reside, nos 
últimos 10 
anos: 
a) De _________/__________/__________ a __________/___________/__________ 
Endereço: 
_____________________________________________________________________ 
 
Cidade: _________________________ UF: __________________________ CEP: 
__________ 
Ponto de referência: 
_____________________________________________________________ 
Com quem residiu? 
_____________________________________________________________ 
b) De _________/__________/__________ a __________/___________/__________ 



Endereço: 
_____________________________________________________________________ 
Cidade: _________________________ UF: __________________________ CEP: 
__________ 
Ponto de referência: 
_____________________________________________________________ 
Com quem residiu? 
_____________________________________________________________ 
c) De _________/__________/__________ a __________/___________/__________ 
Endereço: 
_____________________________________________________________________ 
Cidade: _________________________ UF: __________________________ CEP: 
__________ 
Ponto de referência: 
_____________________________________________________________ 
Com quem residiu? 
_____________________________________________________________ 
d) De _________/__________/__________ a __________/___________/__________ 
Endereço: 
_____________________________________________________________________ 
Cidade: _________________________ UF: __________________________ CEP: 
__________ 
Ponto de referência: 
_____________________________________________________________ 
Com quem residiu? 
_____________________________________________________________ 
e) De _________/__________/__________ a __________/___________/__________ 
Endereço: 
_____________________________________________________________________ 
Cidade: _________________________ UF: __________________________ CEP: 
__________ 
Ponto de referência: 
_____________________________________________________________ 
Com quem residiu? 
_____________________________________________________________ 
C – INFORMAÇÕES SÓCIO-FAMILIARES 
12. Cite o nome e o CPF dos seus pais e irmãos. 
_____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
 
13. Você é solteiro(a), casado(a), viúvo(a), divorciado(a), separado(a) judicialmente ou 
de fato, ou vive maritalmente? 
___________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 



14. Preste as seguintes informações com relação ao seu casamento ou união estável: 
a) Nome do cônjuge ou companheiro (a): 
____________________________________________ 
b) RG Nº ____________________________ UF: _______________________________ 
c) Data do nascimento: _____________________ CPF Nº: _______________________ 
d) Data do casamento: ___________________________ Local: ___________________ 
 
15. Relacione, no quadro a seguir, o nome de todos os seus filhos e enteados: 

Nome RG Nº 
 

Data de 
nascimento 

Onde e com quem 
reside? 
 

    

    

    

    

    

 
16. Você já foi examinado(a), tratado(a) ou internado(a) em razão de distúrbios 
nervosos, mentais ou moléstia prolongada? ( ) Sim ( ) Não. Caso positivo, informe os 
detalhes: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________ 
17. Você já desmaiou alguma vez? ( ) Sim ( ) Não. Caso positivo, informe os detalhes: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________ 
 
18. Você possui algum vício (Cigarro, drogas, bebidas alcoólicas)? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_________________________________ 
 
19. Forneça as seguintes informações sobre 3 (três) pessoas, que NÃO sejam parentes 
ou exempregadores, que possam referenciar a seu favor: 
a) Nome: 
_____________________________________________________________________ 
Endereço residencial: 
____________________________________________________________ 
Endereço comercial: 
____________________________________________________________ 
Telefone para contato: _______________ Conhece-o(a) há quanto tempo? _________ 



Profissão: 
_____________________________________________________________________ 
b) Nome: 
_____________________________________________________________________ 
Endereço residencial: 
____________________________________________________________ 
Endereço comercial: 
____________________________________________________________ 
Telefone para contato: ________________ Conhece-o(a) há quanto tempo? _____ 
Profissão: 
_____________________________________________________________________ 
c) Nome: 
_____________________________________________________________________ 
Endereço residencial: 
____________________________________________________________ 
Endereço comercial: 
____________________________________________________________ 
Telefone para contato: ________________ Conhece-o(a) há quanto tempo? _________ 
Profissão: 
_____________________________________________________________________ 
20. Você possui ou já possuiu parentes no Corpo de Bombeiros? ( ) Sim ( ) Não. Caso 
positivo, 
informe nome, grau de parentesco, posto ou graduação e lotação. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_________________________ 
 
21. O que você costuma fazer em suas horas de folga? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________ 
Onde? 
______________________________________________________________________
__ 
22. Você é ou já foi sócio(a) de algum clube? ( ) Sim ( )Não. Caso positivo, informe o 
nome e 
endereço: 
_____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________ 
D – ANTECEDENTES 
23. Você já respondeu ou responde a algum processo na(o): 
23.1. Justiça civil? ( ) Sim ( ) Não 
23.2. Justiça trabalhista? ( ) Sim ( ) Não 
23.3. Justiça criminal? ( ) Sim ( ) Não 



23.4. Justiça militar? ( ) Sim ( ) Não 
23.5. Vara da Infância e Juventude? ( ) Sim ( ) Não 
23.6. Juizado de pequenas causas? ( ) Sim ( ) Não 
23.7 Justiça eleitoral? ( ) Sim ( ) Não 
24. Tem títulos protestados? 
______________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________ 
25. Está cadastrado no SPC/DPC? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
_______ 
 
26. Você já foi beneficiado pela Lei 9.099/95 (que dispõe sobre as infrações penais de 
menor potencial ofensivo – suspensão do processo, artigo 89)? 
________________________________ 
 
27. Você já esteve envolvido(a) em ocorrência policial? ( ) Sim ( ) Não. Informe qualquer 
tipo de ocorrência, seja quando você era menor de idade ou não. Caso afirmativo, 
informe a seguir os 
detalhes do(s) caso(s) ocorrido(s): 
I – a) Qual o fato que ocorreu (motivo da ocorrência)? 
______________________________________________________________________
_______ 
b) Qual a data do fato? 
___________________________________________________________ 
c) Qual a Delegacia de Policia ou Quartel para onde você foi conduzido? 
___________________ 
d) Bairro: __________________ e) Cidade: __________________ f) UF: ___________ 
g) Qual o nº do Boletim de Ocorrência ou outro documento elaborado: 
_____________________ 
h) Você foi acusado(a), indiciado(a), Vítima ou Testemunha? 
____________________________ 
i) Informe resumidamente o fato ocorrido, esclarecendo qual foi a solução do caso, ou 
seja, se 
houve processo ou se nada mais foi registrado: 
______________________________________________________________________
_______ 
______________________________________________________________________
_______ 
______________________________________________________________________
_______ 
______________________________________________________________________
_______ 
II – a) Qual o fato que ocorreu (motivo da ocorrência)? 
______________________________________________________________________
_______ 



b) Qual a data do fato? 
___________________________________________________________ 
c) Qual a Delegacia de Policia ou Quartel para onde você foi conduzido? 
___________________ 
d) Bairro: __________________ e) Cidade: __________________ f) UF: 
__________________ 
g) Qual o nº do Boletim de Ocorrência ou outro documento elaborado: 
_____________________ 
h) Você foi acusado(a), indiciado(a), Vítima ou Testemunha? 
____________________________ 
i) Informe resumidamente o fato ocorrido, esclarecendo qual foi a solução do caso, ou 
seja, se 
houve processo ou se nada mais foi registrado: 
______________________________________________________________________
_______ 
______________________________________________________________________
_______ 
______________________________________________________________________
_______ 
______________________________________________________________________
_______ 
 
28. Você já esteve envolvido(a) em Inquérito Policial Militar ou Sindicância instaurada 
pelas 
Forças Armadas, pela Policia Militar ou pelo Corpo de Bombeiros? ( ) Sim ( ) Não. 
Caso positivo, informe e esclareça quais foram as punições sofridas e os motivos de 
cada uma: 
______________________________________________________________________
_______ 
______________________________________________________________________
_______ 
______________________________________________________________________
_______ 
______________________________________________________________________
_______ 
______________________________________________________________________
_______ 
 
29. Você já esteve alguma vez envolvido(a) em Sindicância ou algum Processo 
Administrativo? 
( ) Sim ( ) Não. Caso positivo, informe os detalhes: 
a) Empresa ou órgão público: 
_____________________________________________________ 
b) Data: 
______________________________________________________________________ 
c) Motivo (o que ocorreu): 
________________________________________________________ 
d) Qual foi a solução do caso? 
______________________________________________________________________
_______ 



______________________________________________________________________
_______ 
______________________________________________________________________
_______ 
______________________________________________________________________
_______ 
 
30. Você possui arma de fogo? ( ) Sim ( ) Não. Caso positivo, informe as características 
da arma (espécie, marca, modelo, número de calibre, tamanho de cano e capacidade), 
declarandoinclusive se já foi apreendida alguma vez: 
______________________________________________________________________
_______ 
______________________________________________________________________
_______ 
______________________________________________________________________
_______ 
______________________________________________________________________
_______ 
 
E – INFORMAÇOES PROFISSIONAIS 
31. Relacione, a partir das datas mais antigas, todos os lugares em que você esteve 
empregado(a) até o atual, registrado(a) ou não, bem como os por conta própria e os 
“bicos”. Não omita nenhum. Informe os endereços por completo. Informe também os 
períodos (datas) de inatividade entre cada emprego: 
 
a) 
Empresa:_______________________________________________________________
__ 
b) Endereço: ______________________________________________ c) CEP: 
_____________ 
d) Bairro: ______________________ e) Cidade: ________________ f) UF: 
________________ 
g) Período em que trabalhou: de ______/________/______ a ______/________/______ 
h) Telefone: 
___________________________________________________________________ 
II – a) 
Empresa:_______________________________________________________________
__ 
b) Endereço: ______________________________________________ c) CEP: 
_____________ 
d) Bairro: ______________________ e) Cidade: ________________ f) UF: 
________________ 
g) Período em que trabalhou: de ______/________/______ a ______/________/______ 
h) Telefone: 
___________________________________________________________________ 
III – a) 
Empresa:_______________________________________________________________
_ 
b) Endereço: ______________________________________________ c) CEP: 
_____________ 



d) Bairro: ______________________ e) Cidade: ________________ f) UF: 
________________ 
g) Período em que trabalhou: de ______/________/______ a ______/________/______ 
h) Telefone: 
___________________________________________________________________ 
IV – a) 
Empresa:_______________________________________________________________
_ 
b) Endereço: ______________________________________________ c) CEP: 
_____________ 
d) Bairro: ______________________ e) Cidade: ________________ f) UF: 
________________ 
g) Período em que trabalhou: de ______/________/______ a ______/________/______ 
h) Telefone: 
___________________________________________________________________ 
32. Você já procurou anteriormente ingressar no Corpo de Bombeiros? ( ) Sim ( ) Não. 
Caso positivo, informe quantas vezes e quando, esclarecendo a fase em que foi 
reprovado e os motivos da reprovação: 
______________________________________________________________________
_______ 
______________________________________________________________________
_______ 
______________________________________________________________________
_______ 
______________________________________________________________________
_______ 
 
33. Você já procurou anteriormente ingressar em algum outro emprego público?  
( ) Sim (  )Não. 
 Caso positivo, informe o ano, a localidade, o cargo pretendido e os resultados dos 
exames prestados: 
______________________________________________________________________
_______ 
______________________________________________________________________
_______ 
______________________________________________________________________
_______ 
34. Preste as seguintes informações a respeito de seu serviço militar: 
a) Unidade em que você serviu: ________________________ b) Cia: 
_____________________ 
c) Endereço: 
___________________________________________________________________ 
d) Cidade: ______________________ e) UF: __________________ f) CEP: 
_______________ 
g) Tempo de serviço: ______/________/________ a ______/_________/_________ 
h) Motivo da baixa: 
_____________________________________________________________ 
35. Relacione a seguir todos os cursos técnicos e profissionalizantes que possui: 
______________________________________________________________________
_______ 



______________________________________________________________________
_______ 
______________________________________________________________________
_______ 
______________________________________________________________________
_______ 
______________________________________________________________________
_______ 
F – INFORMAÇOES ESCOLARES 
36. Informe, a seguir, o nome das escolas/faculdade que você freqüentou os ensinos 
fundamental, médio, superior e pós-graduação e ano de conclusão: 
a) Ensino fundamental: 
______________________________________________________________________
_______ 
______________________________________________________________________
_______ 
______________________________________________________________________
_______ 
b) Ensino médio: 
______________________________________________________________________
_______ 
______________________________________________________________________
_______ 
______________________________________________________________________
_______ 
c) Superior e pós-graduação do curso(s): 
______________________________________________________________________
_______ 
______________________________________________________________________
_______ 
______________________________________________________________________
_______ 
______________________________________________________________________
_______ 
______________________________________________________________________
_______ 
 
37. Atualmente você está fazendo algum curso técnico, profissionalizante ou de nível 
superior? 
( ) Sim ( ) Não. Caso afirmativo, informe qual o curso e a entidade de ensino 
responsável: 
______________________________________________________________________
_______ 
______________________________________________________________________
_______ 
______________________________________________________________________
_______ 
______________________________________________________________________
_______ 



______________________________________________________________________
_______ 
38. Você possui proficiência em alguma língua estrangeira? ( ) Sim ( ) Não. Caso 
afirmativo, informe qual a língua, onde cursou, quanto tempo estudou e em que nível 
parou: 
______________________________________________________________________
_______ 
______________________________________________________________________
_______ 
______________________________________________________________________
_______ 
G – OUTRAS INFORMAÇÕES 
39. Você é motorista habilitado(a)? ( ) Sim ( ) Não. Caso positivo, informe o seguinte: 
a) Número da Carteira Nacional de Habilitação (CNH): 
_________________________________ 
b) Número do registro da CNH: __________________ c) Data de expedição: 
_______________ 
d) UF: ___________________________________ e) Categoria: 
_________________________ 
f) Você já teve alguma vez a sua CNH apreendida, suspensa ou cassada? 
__________________. 
Caso positivo, informe o motivo (detalhes): 
__________________________________________ 
______________________________________________________________________
_______ 
______________________________________________________________________
_______ 
40. Relacione os bens imóveis (citando os endereços), móveis e de capital que possui. 
______________________________________________________________________
_______ 
______________________________________________________________________
_______ 
______________________________________________________________________
______ 
______________________________________________________________________
_______ 
______________________________________________________________________
_______ 
______________________________________________________________________
_______ 
41. Indique o(s) banco(s) em que possui ou já possuiu conta bancária e/ou caderneta de 
poupança: 
a) Banco: __________________ Agência: __________ Conta corrente: 
____________________ 
b) Banco: __________________ Agência: __________ Conta corrente: 
____________________ 
c) Banco: __________________ Agência: __________ Conta corrente: 
____________________ 
42. Em que unidade do CBMDF você gostaria de trabalhar? 



______________________________________________________________________
_______ 
______________________________________________________________________
_______ 
43. Espaço destinado para complementações: 
______________________________________________________________________
_______ 
______________________________________________________________________
_______ 
______________________________________________________________________
_______ 
______________________________________________________________________
_______ 
______________________________________________________________________
_______ 
______________________________________________________________________
_______ 
______________________________________________________________________
_______ 
______________________________________________________________________
_______ 
______________________________________________________________________
_______ 
______________________________________________________________________
_______ 
______________________________________________________________________
_______ 
______________________________________________________________________
_______ 
______________________________________________________________________
_______ 
______________________________________________________________________
_______ 
______________________________________________________________________
_______ 
______________________________________________________________________
_______ 
______________________________________________________________________
_______ 
______________________________________________________________________
_______ 
______________________________________________________________________
_______ 
______________________________________________________________________
_______ 
______________________________________________________________________
_______ 
______________________________________________________________________
_______ 



______________________________________________________________________
_______ 
______________________________________________________________________
_______ 
______________________________________________________________________
_______ 
______________________________________________________________________
_______ 
______________________________________________________________________
_______ 
______________________________________________________________________
_______ 
______________________________________________________________________
_______ 
______________________________________________________________________
_______ 
Declaro que li e respondi pessoalmente todas as questões contidas no presente 
Formulário de Investigação Social e autorizo que seja procedida a necessária 
averiguação sobre minha conduta pessoal e escolar, isentando de qualquer 
responsabilidade as pessoas, empresas e estabelecimentos de ensino que prestarem 
informações ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, a quem caberá 
resguardar, nos termos da lei, o sigilo da fonte, caso não se processe o meu 
alistamento ou eu venha ser desligado(a) do Curso de Formação. 
Declaro ainda, sob as penas da lei, ínsitas no artigo 299 do CPB, que todas as 
informações aqui prestadas são verdadeiras. 
_____________________, ______ de ____________________ de 20_____ 
______________________________________ 
Assinatura do Candidato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


