
 

INFORMAÇÃO DE SERVIÇO 

ABERTURA CONCURSO PARA RECRUTA PROFISSIONAL 
GABINETE DE COMANDO 

IS 15.22  Data: 21-06-2022 Aprovado por: Pedro Louro 

 

Mod.93/1-01/19 
Corpo de Bombeiros Voluntários Concelho de Espinho 

--- Somos amigos do ambiente! Por favor use o e-mail na troca de correspondência. --- 
Página 1 de 11 

 

Incumbe-me o Sr. Presidente da Direção da Associação Humanitária Bombeiros Voluntários do 

Concelho de Espinho (AHBVCE), Sr. Aires Poças, de efetuar abertura de concurso para recruta 

profissional destinado à função de Bombeiro Especialista - área de emergência pré-hospitalar, 

pelo prazo de 30 dias a contar a partir da publicação da presente informação de serviço, 

destinada ao preenchimento de 6 vagas na Brigada de Emergência Pré-Hospitalar. 

1. Fases do concurso e método de seleção: 

a) Apreciação documental – validação da documentação entregue e avaliação curricular; 

b) Provas de avaliação de aptidão física; 

c) Entrevista presencial; 

d) Testes psicotécnicos; 

e) Listagem de admitidos à fase de formação e estágio; 

2. Critérios de admissão de candidatos: 

a) Não inibição do exercício das funções que se propõe desempenhar; 

b) Idade compreendida entre os 18 e os 40 anos; 

c) Escolaridade mínima obrigatória; 

d) Atestado médico de robustez física e psíquica indispensáveis ao exercício das funções; 

e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória; 

f) Carta de condução tipo B; 

g) Resultado de apto nos testes psicotécnicos; 

h) Resultado igual ou superior a 9,5 valores nas provas de avaliação da aptidão física. 

3. Critérios preferenciais: 

a) Carta de condução com averbamento do grupo 2; 

b) Habilitações literárias mais elevadas; 

c) Carta de condução categoria C; 

d) Situação profissional de desempregado ou à procura de primeiro emprego; 

e) Cursos de formação no âmbito das missões atribuídas aos Corpos de Bombeiros. 

4. Provas de avaliação da aptidão física: 

a) Para as provas de avaliação da aptidão física, os candidatos deverão apresentar-se em 

equipamento próprio e adequado à prática desportiva.  

b) As provas físicas consistem na execução dos exercícios descritos no anexo C da Norma 

Operacional Permanente 15.2 – Avaliação da Condição Física - transcrito no Anexo B 

deste documento - de carater eliminatório, para nota inferior a 9,5. 
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5. Testes psicotécnicos 

a) Os testes psicotécnicos são realizados por prestador externo de serviços à Associação 

Humanitária Bombeiros Voluntários do Concelho de Espinho; 

6. Entrevista 

a) Os candidatos estarão sujeitos a entrevista presencial. 

7. Ponderação: 

a) Critérios de admissão – eliminatórios; 

b) Critérios preferenciais – 40%; 

c) Entrevista – 60%. 

8. Documentos a entregar: 

a) Cópia do cartão de cidadão; 

b) Cópia da carta de condução; 

c) Cópia do certificado de habilitações; 

d) Cópia do certificado de cursos de formação no âmbito das missões atribuídas aos 

Corpos de Bombeiros (caso tenha); 

e) Atestado médico de robustez física e psíquica para a atividade de bombeiro; 

f) Cópia do boletim de vacinas; 

g) Documento informativo do grupo sanguíneo; 

h) Registo criminal; 

i) Currículo vitae atualizado 

j) Outros documentos relevantes para avaliação de candidatura. 

9. Prazos: 

a) As candidaturas deverão ser remetidas por correio eletrónico para 

comando@bvconcelhoespinho.com até às 23h59 do dia 20 de julho; 

b) Os candidatos são notificados por correio eletrónico dos resultados de admissão até 5 

dias após a data limite para o envio das candidaturas; 

c) As restantes etapas da fase de seleção, formação e estágio estão descritas no Anexo A. 
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10. Júri do Concurso: 

a) Presidente: Adjunto de Comando Diogo Francisco; 

b) Vogal: Adjunto de Comando José Vieira; 

c) Vogal: Adjunto de Comando Ricardo Oliveira; 

d) 1º suplente: Oficial Bombeiro de 1ª Jorge Melo; 

e) 2º suplente: Subchefe Luís Sá. 

11. Fase de formação e estágio 

a) A fase de formação e estágio decorre segundo o Anexo A, salvaguardando-se sempre a 

necessidade de alterações pontuais por motivos de força maior; 

b) A fase de formação e estágio ocorre em horário diurno de 2ª a Domingo, 40 horas 

semanais, a estabelecer de acordo com as necessidades formativas; 

c) Antes do início da fase de formação e estágios, os candidatos assinam o respetivo 

contrato de estágio e documentação conexa, comprometendo-se a cumprir as 

obrigações daí decorrentes; 

d) Ao curso de Tripulante de Ambulância de Socorro serão admitidos apenas os 6 

primeiros classificados nas etapas anteriores; 

e) Os candidatos admitidos têm direito a uma retribuição mensal no valor de 278€ 

durante o período de formação e estágio destinada a apoiar os custos de deslocação e 

alimentação; 

f) Aos candidatos que concluam com aproveitamento o curso de Tripulante de 

Ambulância de Socorro será celebrado contrato de trabalho nos termos do ponto 

seguinte; 

g) A fase de formação e estágio apenas se realiza com um número mínimo de 6 candidatos, 

pelo que poderá não se iniciar ou ser suspensa caso esta condição deixe de se verificar 

a qualquer momento. 

12. Contrato de trabalho: 

a) Contrato por tempo indeterminado com a AHBVCE nos termos do Código de Trabalho 

para as funções de bombeiro especialista, após conclusão com aproveitamento da fase 

de formação e estágio; 

b) Está sujeito ao período experimental nos termos da legislação em vigor; 

c) Tem direito ao pagamento de trabalho extraordinário; 

d) Está sujeito a adenda com cláusula de pacto de permanência nos termos do artigo 137º 

do código de trabalho referente ao investimento em formação; 

e) O regime de trabalho é em horário diurno de 2ª feira a Domingo, 40 horas semanais, a 

estabelecer de acordo com as necessidades do serviço, em regime de turnos rotativos; 
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f) Independentemente do regime de turnos, cada bombeiro é escalado o número de dias 

uteis de cada mês; 

g) Acesso ao regime de mérito instituído que poderá resultar num acréscimo até o 

máximo de 8 dias de férias; 

h) Vencimento de acordo com a função que venha a desempenhar. 

 

O Comandante 
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Anexo A - Calendário do Concurso 

 
Fases Início Fim 

Fase de seleção 

Apresentação das candidaturas 21/06/22 20/07/22 

Publicação da listagem de candidatos admitidos a concurso 22/07/22 

Provas de Avaliação da Aptidão Física 26/07/22 

Entrevista 27/07/22 

Testes psicotécnicos 28/07/22 29/07/22 

Publicação da listagem de candidatos admitidos à fase de formação e estágio 05/08/22 

Fase de formação e estágio 

Ordem Unida, Preparação Física, Trabalho em Equipa e Tecnologias de Base 08/08/22 12/08/22 

Organização do Serviço de Bombeiros 15/08/22 19/08/22 

Curso de Tripulante de Ambulância de Transporte 22/08/22 30/08/22 

Curso de Condução de Emergência 31/08/22 02/09/22 

Publicação da lista de candidatos admitidos a curso de Tripulante de 

Ambulância de Socorro 
02/09/22 

Estágio – fase I 05/09/22 30/09/22 

Curso de Tripulante de Ambulância de Socorro 03/10/22 28/10/22 

Estágio – fase II 31/10/22 30/11/22 

Admissão / Ingresso   01/12/22 
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Anexo B – Provas “Controlo 3” 

 
PARÂMETROS DE EXECUÇÃO DOS EXERCÍCIOS 

FORÇA DOS MEMBROS SUPERIORES – FLEXÃO DE BRAÇOS NA BARRA 

Finalidade 
• Visa avaliar a força superior, em especial dos músculos flexores dos membros 

superiores 

Execução 

• À voz de "EM POSIÇÃO" dada pelo avaliador, o executante por meio de um 

salto, toma a posição inicial de suspensão na barra, com as palmas das mãos 

voltadas para a frente ou, em alternativa no caso feminino, com palmas 

voltadas para o tronco, mantendo os braços completamente estendidos, 

corpo na posição vertical e sem contato dos pés com o solo 

• À voz de "COMEÇAR", o executante flete simultaneamente os braços, até 

ultrapassar com o queixo a parte superior da barra e, em seguida, volta à 

posição inicial de extensão completa de braços, mantendo o corpo sempre na 

posição vertical 

• Realizar, nestas condições, o maior número de repetições possíveis 

Instruções 

prévias 

• Não serão contabilizadas as flexões em que o queixo não ultrapasse a barra 

ou os braços não fiquem completamente estendidos 

• A primeira flexão só será iniciada após ordem do avaliador de forma a não ser 

aproveitado o balanço inicial 

• Para descanso durante a realização dos movimentos, só é permitida a posição 

inicial descrita na execução 

 

FORÇA DOS MEMBROS SUPERIORES – EXTENÇÃO DE BRAÇOS AO SOLO 

Finalidade 
• Visa avaliar a força superior, em especial dos músculos flexores e 

extensores dos membros superiores 

Execução 

• À voz de "EM POSIÇÃO" dada pelo avaliador, o executante toma a posição 

de corpo “empranchado”, horizontal e paralelo ao solo, apoiando-se 

apenas nos bicos dos pés e nas palmas das mãos voltadas para a frente, 

mantendo os braços completamente estendidos 

• À voz de "COMEÇAR", o executante efetua a flexão dos braços tocando com 

o peito no punho do avaliador e, de seguida, voltará à posição inicial pela 

extensão completa dos braços 

• O corpo permanece na posição “empranchado” durante o exercício e não 

pode tocar o solo exceto com os apoios acima referidos, pés e mãos 

• Realizar, nestas condições, o maior número possível de extensões de 

braços 
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Instruções prévias 

• Não serão contabilizadas as extensões em que os braços não sejam 

totalmente estendidos 

• O corpo permanece na horizontal, não sendo permitido perder o 

“empranchamento” em relação ao solo 

• Para descanso/interrupção só é permitida a posição inicial descrita na 

execução 

 

FORÇA DE TRONCO – ABDOMINAIS 

Finalidade • Avaliar a força média, em especial o nível funcional dos músculos abdominais 

Execução 

• À voz de "EM POSIÇÃO" dada pelo avaliador, o executante toma a posição de 

decúbito dorsal, pernas fletidas a 90º e naturalmente afastadas, com as mãos em 

contacto permanente com a cabeça e com os pés fixos por um colega 

• À voz de "COMEÇAR", o executante flete o tronco, tocando com o cotovelo direito no 

joelho esquerdo, retoma à posição inicial e repete o movimento de flexão de tronco, 

alternando o toque entre os cotovelos e os joelhos 

• Realizar, nestas condições, o maior número possível de repetições em dois minutos 

Instruções 

prévias 

• Só são contadas as repetições em que as mãos permaneçam em contacto com a 

cabeça e em que os cotovelos toquem nos joelhos 

• São permitidas pausas durante a execução da prova 

 

RESISTÊNCIA – TESTE DE COOPER 

Finalidade 
• Destina-se fundamentalmente a avaliar a capacidade de resistência física do 

executante 

Execução 

• A prova consiste em percorrer a maior distância possível em doze minutos, 

correndo e/ou andando, num percurso previamente medido e com distâncias de 

referência identificadas por cones de sinalização 

Instruções 

prévias 

• Serão efetuados dois avisos sonoros indicando que faltam 60 segundos para 

terminar a prova 

• Será efetuado um aviso sonoro prolongado indicando o final da prova 

• Assim que terminar a prova, o executante deve permanecer no local até indicação 

de desmobilização por parte do avaliador 

 

AVALIAÇÃO FINAL 

(força membros superiores + força tronco + (2x resistência)) / 4 
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