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OBJETIVO 

 Atuar como Bombeiro (a) Profissional Civil 
 

DADOS PESSOAIS 

 Estado Civil: Solteira  
 Naturalidade: Rio de Janeiro 
 Nacionalidade: Brasileira 
 Data de nascimento: 24/01/1987 

 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 

 Ensino médio completo 
 Instituição: Colégio Estadual Orosimbo Nonato 
 
 Profissionalizante: Bombeiro Profissional Civil 
 Instituição: Fire Service  Ltda   Ano de conclusão: 2021 

 

CURSOS 

 Curso de Supervisor de Bombeiro Civil – 04 horas 
 Pronto Socorrista / A.P.H – 08 horas 
 Curso de Capacitação de Socorrista – 48 HORAS 
 Curso de Norma Regulamentadora Nº 10 – Segurança em Instalação e Serviços em Eletricidade – 40 horas 
 Curso de Norma Regulamentadora Nº 20 – Líquidos Combustíveis e inflamáveis – 8 horas 
 Curso de Norma Regulamentadora Nº 12 - (anexo V) – Operação com motoserras – 8 horas  
 Curso de Norma Regulamentadora Nº 35 - Trabalhos em altura – 8 horas 
 Curso de Norma Regulamentadora Nº 33 – Segurança em espaços confinados (Entrante e Vigia) – 16 horas 
 Técnico de enfermagem (cursando) 

 

QUALIFICAÇÕES NA ÁREA DE BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVL 

 Realizar serviços de prevenção e combate e princípios de incêndio; 
 Realizar serviços de busca e salvamento; 
 Prestar primeiros socorros a acidentados; 
 Fiscalizar o cumprimento da legislação referente à prevenção contra incêndio; 
 Desenvolver campanhas de educação com palestras, visando a despertar a consciência  dos colaboradores 

parta problemas relacionados á prevenção de incêndios; 
 Acompanhamentos dos serviços de manutenção em equipamentos de risco como: cabine primária, locais de 

embarque e desembarque de aeronaves, atividades em locais altos e abastecimento de produtos perigosos; 
 Realizar serviços de teste em bombas de incêndio; 
 Realizar serviços de limpeza de equipamentos de prevenção e combate a incêndios;  
 Realizar simulação de plano de abandono      

  

OBJETICO PROFISSIONAL 

 O crescimento profissional é um dos meus objetivos dentro da empresa, exercendo a função de bombeiro (a) 
Profissional Civil, aplicando as normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho e zelando pela 
saúde, integridade e segurança de todos os trabalhadores, bem como o crescimento em equipe. 
 

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES  

 Informática – Windows, Word, Excel. (Básico) 

 
 


