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RESUMO 

O objetivo dessa pesquisa é analisar se atual estrutura da Divisão de Concurso e 

Seleção está preparada para acompanhar o crescimento do Corpo de Bombeiros 

Militar de Minas Gerais (CBMMG) em face ao previsto no Plano de Comando para o 

período de 2015 a 2026. Além de verificar qual é a necessidade de elevação da 

Divisão de Concurso e Seleção (DCS), à categoria de Centro de Recrutamento e 

Seleção (CRS), com vinculação técnica a Diretoria de Recursos Humanos (DRH). 

Com base nos estudos buscar identificar as demandas necessárias tais como 

estrutura física, número de efetivo e os processos internos de trabalho para o novo 

modelo de recrutamento e seleção, além de reunir informações que permitam 

estabelecer uma estrutura de Centro de Recrutamento e Seleção adequada a nova 

política de crescimento do CBMMG. A necessidade da pesquisa se deu pelo fato da 

Corporação ser um órgão da Administração Pública Direta e com isso está inserido 

diretamente no atual contexto de mudanças e que tem por missão constitucional a 

prestação dos serviços de prevenção contra sinistro, proteção, socorro e salvamentos, 

de qualidade a população do Estado. É importante destacar que o CBMMG está atento 

às necessidades de aumentar sua presença em parte dos municípios que ainda não 

possuem uma fração Bombeiro Militar com a finalidade de atender às demandas 

relacionadas à sua competência constitucional. 
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ABSTRACT 

The objective of this research is to analyze if the current structure of the Competition 

and Selection Division is prepared to follow the growth of the Corpo de Bombeiros 

Militar de Minas Gerais e compared to the one foreseen in the Command Plan for the 

period from 2015 to 2026. In addition to verifying the necessity of (DCS), to the 

category of Recruitment and Selection Center (CRS), with technical linkage to the 

Human Resources Department (HRD). Based on the studies, we seek to identify the 

necessary demands such as physical structure, number of staff and internal work 

processes for the new recruitment and selection model, as well as to gather information 

to establish a suitable Recruitment and Selection Center structure for the new growth 

policy of CBMMG. The need for research was due to the fact that the Corporation is 

an organ of the Direct Public Administration and is therefore directly inserted in the 

current context of changes and whose constitutional mission is to provide prevention 

services against loss, protection, relief and rescue, population. It is important to 

highlight that the CBMMG is attentive to the needs of increasing its presence in part of 

the municipalities that do not yet have a fraction of the Military Fire Brigade in order to 

meet the demands related to its constitutional jurisdiction. 
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1 INTRODUÇÃO 

O atual contexto econômico requer das organizações uma necessidade rápida 

de se adaptarem as dinâmicas de mudanças. Para tanto, necessita conduzir seus 

processos internos e externos com eficácia e eficiência. A gestão interna das 

organizações é desenvolvida através do seu quadro de pessoal, que por sua vez deve 

ser qualificado para assumir os desafios impostos pela Organização. Para tanto, tal 

situação requer uma sistemática e criteriosa ação quanto a análise e escolha dos 

candidatos a possíveis vagas para o preenchimento do seu quadro de pessoal.  

Com a finalidade de suprir a demanda de pessoal, e com isso dinamizar a 

prestação do serviço, a escolha da equipe que irá compor o quadro de pessoal deve 

seguir uma série de requisitos e exigências vinculadas ao negócio principal da 

Empresa e consequentemente exigirá do candidato à vaga uma concordância com os 

desafios propostos no atendimento aos interesses do local onde realizaram as 

atividades laborativas. 

O planejamento e elaboração de um recrutamento técnico e que esteja atento 

a suprir a realidade da demanda interna da Corporação é o primeiro passo para a 

estruturação racional e efetiva que possa agregar agilidade e comprometimento 

técnico da mão-de-obra a ser contratada.  

Portanto, é importante a adoção de um modelo para a elaboração desta etapa 

no Processo de Gestão de Pessoas, que esteja atento as dinâmicas de atualização e 

mudanças do cenário político, social e econômico que circundam o seu meio. 

Segundo Chiavenato e Sapiro (2010, p.98) “nenhuma Organização está sozinha no 

mundo. Nem vive absolutamente só ou isolada de todos. ” As organizações estão cada 

vez mais inseridas num contexto único caracterizado pela mesma dinâmica social e 

econômica.  

O que vai definir a sobrevivência eficaz de uma Corporação é o fato dela estar 

cada vez mais inserida no contexto social. Para Chiavenato e Sapiro (2010, pag. 98) 

“o ambiente constitui o conjunto de todas as demais organizações e de todos os 

fatores que provocam influências externas sobre a Organização. ”  



 
 

Quando se passa a observar as Corporações sobre o prisma do atual contexto 

econômico, requer estimar que os recursos humanos bem selecionados são 

fundamentais para seus sucessos. 

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) tem se esforçado 

para recompor o seu efetivo através do recrutamento e a seleção de seus 

profissionais, utilizando técnicas modernas e realizando atividades com qualidade nos 

processos seletivos internos e externos. Os resultados desse processo de qualidade 

já apresentam já são visíveis, pois se exprimem na qualidade da prestação dos 

serviços pelos seus profissionais. Os reflexos desse processo de recrutamento e 

seleção se estendem a médio e a longo prazo, onde primeiro se exprime ação diária 

de atuação profissional do militar e posteriormente no desenvolvimento dos princípios 

e valores enquanto Instituição Bombeiro Militar perante a sociedade. 

O problema da pesquisa baseou-se na seguinte pergunta, qual é a necessidade 

de elevação da Divisão de Concurso e Seleção (DCS), à categoria de Centro de 

Recrutamento e Seleção (CRS), com vinculação técnica a Diretoria de Recursos 

Humanos (DRH)? 

O objetivo geral é o elemento que resume e apresenta a ideia central do 

trabalho. Buscou-se expressar de forma clara qual a intenção da pesquisa, sendo: 

verificar a necessidade de elevação da DCS, à categoria de CRS.  

Os objetivos específicos foram divididos em: 

a) levantar informações sobre a necessidade de expansão da DCS, face ao 

crescimento do CBMMG; 

b) identificar as demandas necessárias tais como estrutura física, número de 

efetivo e os processos internos de trabalho para o novo modelo de recrutamento e 

seleção;   

c) reunir informações que permitem estabelecer uma estrutura de Centro de 

Recrutamento e Seleção adequada a nova política de crescimento do CBMMG.   

A justificativa do presente trabalho se dá pelo fato de o CBMMG, como órgão 

da Administração Pública Direta, está inserido diretamente no atual contexto de 

mudanças e que tem por missão constitucional a prestação dos serviços de prevenção 

contra sinistro, proteção, socorro e salvamentos. O Corpo de Bombeiros está atento 



 
 

às necessidades de aumentar sua presença em parte dos municípios que ainda não 

possuem uma fração Bombeiro Militar com a finalidade de atender às demandas 

relacionadas à sua competência constitucional. 

A pesquisa pretende contribuir, também, para o debate teórico e prático em 

torno do tema apresentado e para a formação de um conceito especifico na área de 

Recursos Humanos (RH), uma vez que não se encontra esclarecido o conceito no 

âmbito interno da Corporação.  

O presente estudo está estruturado de forma lógica e sequencial onde a 

primeira seção introduziu o assunto através de uma contextualização do atual cenário 

do CBMMG no Estado de Minas Gerais, onde apresentou o problema levantado pela 

pesquisa e os objetivos a serem perseguidos.  

Na segunda seção analisou-se as bases teóricas do sistema de administração 

e gestão de recursos humanos, com foco na relação entre as Pessoas e as 

Organizações dentro do contexto da Administração de Recursos Humanos e a Gestão 

de Pessoas. Além de discutir assuntos correlatos tais como o papel do gestor de 

recursos humanos, o processo de administração de recursos humanos e a gestão de 

pessoas, contratação de recursos humanos e a manutenção e desenvolvimento de 

tais recursos, por fim a estratégia organizacional.  

Já na terceira seção abordou-se os conceitos relativos as formas de 

recrutamento e seleção, tipos de treinamento e desenvolvimento humanos dentro das 

Corporações.  

Na quarta seção desenvolveu-se os assuntos relativos aos processos de 

recrutamento e seleção dentro do CBMMG. O papel dos principais atores e suas 

missões específicas.  

Na quinta seção levantou-se os planejamentos relativos a expansão da 

Corporação para o período compreendido entre os anos de 2015 a 2026, baseados 

no Plano de Comando. 

Na sexta seção foi apresentada a metodologia utilizada para o desenvolvimento 

da pesquisa.  

Apresentou-se as análises das entrevistas, com os militares que atuam no setor 

de recrutamento e seleção, na oitava seção. 



 
 

As considerações finais, resultante dos estudos feitos durante o 

desenvolvimento da pesquisa, foram tratados na nona seção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS: 

BASES TEÓRICAS. 

 Nesta seção serão abordados os conceitos referentes as principais teorias que 

abordam o assunto sobre os recursos humanos de uma organização, onde foram 

abordados em tópicos com a finalidade de facilitar a compreensão do leitor. 

2.1 A relação entre as pessoas e as organizações. 

É um fato constatado que as pessoas passam a maior parte do seu tempo 

dentro das organizações que trabalham, das quais dependem para viver e, em 

compensação as organizações não existiriam sem seus recursos humanos. 

Como base da Teoria das Relações Humanas tornou-se importante conhecer 

as atividades desenvolvidas pelos trabalhadores e a preocupação com a percepção 

destes diante da sua missão na organização. Como evolução natural do conceito de 

recursos humanos passou-se a desenvolver e, até mesmo, estimular a participação 

dos funcionários, na tomada de decisões e na disponibilização das informações 

acerca de onde trabalham.  

O cerne dessa linha de pensamento encontrou supedâneo na Experiência de 

Hawthorne, como resultado de estudos realizados na fábrica de Western Electric 

Company, em Hawthorne, nos Estado Unidos da América (EUA) cujo o objetivo inicial 

foi superado e acabou desenvolvendo um conteúdo relacionado com a gestão de 

pessoas. Abriu-se novas formas de abordagem que procuraram integrar a Teoria 

Clássica das Relações Humanas, com isso Caravantes et al outros (2010, p. 83) 

escreveu sobre as conclusões dos Estudos de Hawthorne, sendo eles:  

- a colaboração nos grupos não corre acidentalmente; ela precisa ser 
planejada e desenvolvida. Se a colaboração grupal é alcançada, as relações 
no ambiente de trabalho podem alcançar um nível de coesão capaz de resistir 
aos distúrbios externos de uma sociedade turbulenta em busca de adaptar-
se. 

- o trabalhador é uma pessoa cujas atitudes e eficácia são condicionadas 
pelas demandas sociais tanto internas quanto externas à Organização. 

- os grupos informais à Organização exercem fortes controles sociais sobre 
os hábitos de trabalho e atitudes dos trabalhadores. 

- a mudança de uma sociedade estabelecida e estável para uma sociedade 
adaptativa ou em mudança tende em base continuar a perturbar a 
Organização social de uma Empresa ou uma indústria. 

- o trabalho é uma atividade de grupo. 



 
 

- o mundo social de um adulto é primariamente estruturado pela atividade de 
trabalho. 

- a necessidade de reconhecimento, segurança e senso de pertencimento é 
mais importante na determinação da moral do trabalhador e de sua 
produtividade do que as condições físicas que lhe são oferecidas. 

- uma queixa não corresponde necessariamente a uma relação objetiva de 
fatos; ela é usualmente um sintoma, manifestando uma perturbação na 
posição de status do reclamante. 

 

O novo conceito desenvolvido, voltado para a abordagem comportamental, foi 

ainda alvo de outras implementações científicas, sendo que Elton Mayo, um médico e 

sociólogo australiano, fez testes na linha de produção, na busca por variáveis que 

influenciassem, positiva ou negativamente, na produção. Com as conclusões tomadas 

a partir da Experiência de Hawthorne e os testes de Mayo novos conceitos começaram 

a serem abordados na  Administração, tais como: a integração social e 

comportamento social dos empregados, as necessidades psicológicas e sociais com 

a atenção para novas formas de recompensa e sanções não-materiais, o estudo de 

grupos informais e da chamada Organização informal, o despertar para as relações 

humanas dentro das organizações, a ênfase nos aspectos emocionais e não-racionais 

do comportamento das pessoas e a importância do conteúdo dos cargos e tarefas 

para as pessoas. 

Quanto as organizações, ressalta-se que o que justifica as suas existências, 

para Chiavenato (2009, p. 8) “a organização é um sistema de atividades 

conscientemente coordenadas de duas ou mais pessoas. ”, que movidas por 

interesses específicos cooperam entre si, continua o autor afirmando que “Uma 

Organização somente existe quando: 1.) Há pessoas capazes de se comunicarem e 

que, 2.) estão dispostas a participar e a contribuir com ação conjunta, 3.) a fim de 

alcançarem um objetivo comum. ”  

Utiliza-se de produtos, bens e serviços na vida diária, sendo que estes últimos 

são produzidos pelas organizações que são as responsáveis por produzir esses bens 

e serviços. Portanto, as organizações justificam suas existências com a finalidade de 

atender às necessidades e desejos da sociedade em que se insere. Assim as 

organizações existem para servir as pessoas, sejam elas físicas ou jurídicas. Essas 

entidades são planejadas, organizadas, dirigidas e controladas por administradores, 



 
 

por meio da administração e é no desenrolar de suas atividades na administração que 

os profissionais se desenvolvem. 

Entretanto somente nos tempos contemporâneos é que as organizações têm 

ganhado destaque, e isso é devido ao grande volume e necessidade de demandas 

geradas pelos diversos tipos de necessidade. Estas por sua vez tem expandido cada 

vez suas capacidades e melhorando a qualidade de seus produtos, sempre 

impulsionadas pelo consumo e alta competitividade, exigidas pela sociedade atual.  

2.2 A administração de recursos humanos e a gestão de pessoas. 

 Apesar de serem termos parecidos, eles não possuem o mesmo significado. A 

administração de recursos humanos é tratada como o setor essencial nas grandes 

Corporações. As organizações mais influentes e bem estruturadas do mercado de 

negócios, são aquela que tratam o setor de Recursos Humanos (RH) como um 

elemento central. São capazes de perceber a importância de sua existência para o 

desenvolvimento do seu negócio. Ao partir do conceito que a corporação, empresa ou 

organização é composta por pessoas. 

É através deste setor que se desenvolvem as atividades de captação e inserção 

de pessoal e para tanto, carece de alto grau de eficiência nas etapas de planejamento 

e execução.  

Algumas das atividades típicas do RH são: 

a) identificar as necessidades de contratação; 

b) elaborar processos de recrutamento e seleção; 

c) determinar planos de carreira e critérios de promoção; 

d) desenvolver políticas de retenção de talentos. 

 

Diante disso percebe-se que o setor de RH está vinculado a todas as áreas da 

empresa, e por esse motivo deve ser tratado como a principal área pois possui, acima 

de tudo, uma característica voltada para a estratégia do negócio atingir suas metas. 

Uma organização é composta por diversos recursos, sendo os principais deles:  

 a) recursos humanos;  

 b) recursos físicos ou materiais; 



 
 

 c) recursos financeiros; 

 d) recursos mercadológicos; 

 e) outros. 

 A apropriação de conhecimentos técnicos relacionados com a gestão de 

pessoal, pelos estudiosos de área de administração levou ao aprimoramento da área 

de pessoal conforme afirma Araujo (2006, p. 370),  

 O titular da administração de recursos humanos, quase sempre, um gerente, 
teve na origem (anos 70) atribuições que o tornavam responsável pelo 
controle das atividades que eram direcionadas a recrutamento e seleção; 
cargos e salários; treinamento e desenvolvimento; planos de carreira; 
avaliação de desempenho; benefícios sociais; saúde e segurança; e relações 
trabalhistas e sindicais.  

 

 Ao tratar o tema relativo a gestão de pessoa, o que muitas organizações 

consideram como o recurso mais fundamental, o seu capital humano. Entretanto 

muitas organizações não instituem padrões para contratação, examinam resultados e 

procuram talentos para fazer carreira não somente para preencherem uma vaga. 

Ressalta-se que onde a gestão de pessoas é percebida com uma preocupação 

fundamental de qualquer gerente da Organização, todos passam a ser gestores de 

pessoas.  

 Quanto a gestão de pessoas relaciona-se o termo ao trabalho desenvolvido por 

um indivíduo que chefia equipes de trabalho. Isso acontece em todas as áreas, ou 

seja, sempre que existir a necessidade de gerir pessoas.  

A gestão de pessoas está mais voltada para o desenvolvimento das relações 

humanas das equipes de trabalho. 

Nota-se que a gestão de recursos humanos, direcionada para pessoas, 

polemizada, atualmente é adotada por organizações mais modernas pois propõem, 

além do foco, nas estratégias contemporâneas uma integração dos recursos 

humanos, centrada em estratégias organizacionais e em competências.  

Destaca-se que os recursos humanos, numa visão moderna fazem parte do 

planejamento estratégico da empresa. A gestão desses recursos tem um enfoque 

estratégico, que agrega valor ao patrimônio, dos acionistas, clientes, empregados e 



 
 

sociedade. Tudo isso a partir do efetivo desenvolvimento e treinamento dos novos 

colaboradores selecionados. 

 

2.3 O papel do gestor de recursos humanos. 

Numa sociedade baseada no acelerado crescimento tecnológico e globalizado, 

de uma economia capitalista com forte competição entre as organizações, requer 

políticas de Recursos Humanos (RH) inovadoras, contínuas, redefinidas e 

realinhadas. De acordo com Chiavenato (2009, p. 128) “[...] o papel da administração 

de recursos humanos deixa de ser a simples manutenção do status quo para se 

transformar gradativamente na área capaz de criar organizações melhores, mais 

rápidas, proativas e competitivas. ” Dentro desse conceito Quintel (2018) apresenta:  

É chamado recursos humanos o conjunto dos empregados ou dos 
colaboradores de uma Organização. Mas o mais frequente deve chamar-se 
assim à função que ocupa para adquirir, desenvolver, usar e reter os 
colaboradores da Organização. O objetivo básico que persegue a função é 
alinhar as políticas de RH com a estratégia da Organização. 

O mesmo autor completa o raciocínio, postulando como o tema é abordado no 

Brasil pela intelectualidade atual, segue: 

No Brasil, o profissional responsável pela área de Recursos Humanos na 
Empresa usa o código CBO (Classificação Brasileira de Ocupação) nº 
142205, Gerente de Recursos Humanos (e sinônimos). A formação técnica 
dos profissionais de Recursos Humanos é nível superior, e o certificado de 
conclusão do curso é registrado no Conselho Regional de Administração 
(CRA), para obterem a carteira profissional. 

 

As organizações atuais buscam sempre por resultados melhores de suas 

ações. As pessoas que compõe os quadros da Organização carecem de 

reconhecimento e a valorização no desenvolvimento das suas atividades. Esse 

estímulo se expressa na relação de troca permanente com um mesmo objetivo, que 

visa o crescimento, desenvolvimento, sucesso e o constante aprimoramento. 

Uma boa relação estabelecida na organização faz com que as pessoas 

preservem seu valores e ideais, desde que respeitem e transmitam os valores 

corporativos. Por outro lado, a Organização, representada pelos seus gestores, deve 

priorizar pelo respeito aos colaboradores, contribuindo para um bom ambiente de 

trabalho, que é a chave para a retenção de talentos. 



 
 

Nesse contexto, salienta-se que o papel da gestão de pessoas nas 

organizações torna-se primordial pois tem a função precípua de fazer com que as 

organizações se preocupem com seus colaboradores e com toda a infraestrutura que 

ela oferece aos funcionários, para que essa satisfação seja revertida em benefícios 

para o desenvolvimento da Organização. 

A gestão de pessoas é primordial porque as Empresa são constituídas por 

pessoas, e todo seu crescimento ou decadência depende delas, ou seja, é necessário 

que os colaboradores trabalhem em prol da organização, para que sejam alcançados 

os objetivos, em contrapartida eles esperam ser valorizados de forma justa.  

O processo de gestão de pessoas envolve provisão, aplicação, manutenção, 

desenvolvimento e monitoração, ou seja, entender como: contratação, adequação ao 

cargo, estabilidade, capacitação e controle, tratando com pessoas diferentes e 

personalidade própria, porém, capacidade suficiente para conduzir a empresa ao 

sucesso. 

Os atuais gestores começam a perceber os funcionários não apenas como 

recursos, mas como aliados num processo voltado para os resultados das partes 

envolvidas, e no final todos ganham nessa relação harmônica, a Organização, os 

gestores, os colaboradores e a sociedade.  

A área de recursos humanos de uma Organização passou a ter 

responsabilidade de todos os gestores da organização, uma vez que assumem o 

papel na gestão de pessoas no seu setor de trabalho. Tal situação muda a visão desse 

novo gestor que passa a ser um elo entre os objetivos organizacionais e os interesses 

individuais, no que se refere a crescimento e desenvolvimento da Organização. 

 

2.4 O processo de administração de recursos humanos e a gestão de pessoas 

 Os processos de administração de recursos humanos estão relacionados com 

a gestão de pessoas dentro da organização. De acordo com Chiavenato (2009, p. 

134), “os processos de aprovisionamento representam a porta de entrada das 

pessoas no sistema organizacional. Trata-se de abastecer a Organização dos talentos 

humanos necessários a seu funcionamento[...]”, sendo que todos esses conjuntos de 

esforços tem a finalidade precípua de desenvolver ou estabelecer as atividades 



 
 

organizacionais. De acordo com Chiavenato (1999), a área de RH envolve os 

seguintes processos. 

1. Provisão: recrutamento e seleção; 

2. Aplicação: orientação, modelagem de cargos, avaliação de desempenho; 

3. Remuneração: remuneração, programas de incentivos, benefícios; 

4. Desenvolvimento: treinamento e desenvolvimento; 

5. Manutenção: relações trabalhistas, higiene, segurança, qualidade de vida 
no trabalho; 

6. Monitoração: banco de dados e sistemas de informações de RH. 

  As organizações são importantes pois transmitem a sociedade valores e 

demandas culturais aceitas naquele período. Segundo Stoner e Freeman (2010, p. 4), 

“[...] as organizações servem à sociedade, transformando o mundo num lugar melhor, 

mais seguro, mais barato e mais agradável de se viver. Sem elas seríamos pouco 

mais do que animais com cérebros superdesenvolvidos”. A gestão estratégica de 

pessoas nas organizações que buscam o empreendedorismo associado ao 

envolvimento dos colaboradores na estratégia da organização se realiza através de 

um conjunto de ações envolvidas nos processos de RH. Com foco principal no 

desenvolvimento e a valorização das pessoas. 

 

2.5 A contratação de recursos humanos   

 Quando o uma organização necessita recompor sua mão de obra interna para 

melhor a prestação e qualidade do seu serviço, diversas fases e fatores tem que ser 

avaliados e analisados, além de um planejamento rigoroso que irão subsidiar as 

decisões a serem tomadas.  Muitas vezes o serviço de Recursos Humanos é 

terceirizado ou realizado por uma área específica com essa função, dentro da 

organização.  

Uma contratação pode simbolizar para a organização vantagens e 

desvantagens e, por esse motivo, conhecer e selecionar a pessoa certa para o 

preenchimento de determinado cargo torna-se uma tarefa de grande importância e 

que deve ser feita, sempre, de forma cautelosa, e com muita técnica. O gestor do setor 

que se propõe a contratar deve entender que este ato não deve apenas solucionar 



 
 

imediatamente um problema, mas sim, considerar a médio e longo prazo o que o novo 

funcionário poderá trazer de resultados para a organização e para a equipe. 

Nas ações adotadas pelas organizações para a execução de contratações 

eficientes e eficazes, os gestores de RH, devem estar atentos a diversos fatores que 

ao final aumentam as chances de serem bem-sucedidas. 

Para Vergara (2012, p. 190):  

um conjunto de pessoas trabalhando juntas é apenas um conjunto de 
pessoas. Para que se torne uma equipe é preciso que haja um elemento de 
identidade, elemento de natureza simbólica, que una as pessoas, estando 
elas fisicamente próximas, ou não. 

 Assim a formação das equipes de trabalho é fundamental para o 

desenvolvimento pleno das atividades dentro da organização.  

 

2.6 A estratégia organizacional.  

O termo estratégia deriva do grego strategos, significando “chefe do exército”, 

também conhecida como “a arte do General”, era muito utilizada pelos militares para 

indicar os caminhos a serem percorridos numa guerra para se obter êxito sobre o 

inimigo e conquistar a vitória. A administração moderna passou a utilizar o termo para 

designar a arte de aplicar os meios e recursos disponíveis na organização para atingir 

os objetivos específicos.  

Uma das primeiras referências do termo estratégia data de mais de três mil 

anos, quando Tzu (2011) explicou por meio de histórias de um general o que seria “a 

arte da guerra”. Porque antes as batalhas ocorriam de forma desorganizada e quanto 

mais aumentava a proporção, exigia-se melhor preparação do exército (TZU, p 2011). 

Nesse sentido apropria-se do raciocínio na medida em que trata os recursos humanos 

da Corporação numa esfera ampla, através de planejamento estáveis e consolidados. 

A estratégia organizacional vincula-se ao comportamento adotado pela 

Organização em relação ao ambiente cujo está inserida. Ela é definida por Chiavenato 

(2010, p.30) como [...] “ um processo de formulação e execução de estratégias 

organizacionais para buscar a inserção da Organização e de sua missão no ambiente 

onde ela atua”. É possível afirmar que estratégia significa buscar atingir metas de 

forma organizada e planejada. Continua o autor opinando que, “a Organização pode 



 
 

ser entendida como um organismo social vivo que faz uso de informações e de seus 

conhecimentos da mesma maneira que os seres vivos”. 

A intenção estratégica da Organização deve ser clara e bem definida. Diante 

dessa tese Chiavenato (2010, p.83) destaca que devem ser permeadas algumas 

questões centrais, tais como: 

1. Missão organizacional: Qual é o negócio da Organização? 

2. Visão organizacional: Como o negócio da Organização será no futuro? 

3. Valores organizacionais: O que é importante para a Organização? 

4. Stakeholders ou públicos de interesse: A quem interessa chegar a esses 
resultados? Quem são os públicos estratégicos da Organização? 

5. Proposta de valor: Quais são os clientes e o que eles consideram valioso 
na Organização, em seus produtos e serviços? 

6. Objetivos organizacionais: Quais serão os resultados esperados da 
Organização? 

 

A estratégia é condicionada pela missão organizacional, pela visão do futuro e 

pelos objetivos principais da organização. A capacidade estratégica de uma 

organização depende da capacidade laborativa de seus colaboradores. Sem um corpo 

sólido de recursos humanos a organização deixa de ser competitiva e perde sua 

eficácia no mercado que atua e os produtos ou serviços tornam-se improdutivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3 INCORPORAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. 

O processo de recrutamento e seleção de pessoas, trata-se de uma ferramenta 

fundamental para o sucesso da Corporação. 

 3.1 O recrutamento e seleção 

Dentro do campo da gestão de pessoas estão inseridos o Recrutamento e a 

Seleção. São etapas distintas. Recrutar é comunicar a vaga e atrair pessoas e 

selecionar é buscar dentre os recrutados o melhor perfil. 

São processos que se fazem necessários quando aparecem as vagas em 

decorrência dos seguintes motivos: 

a) turnover que é a rotatividade de funcionários que entram e saem da 

Organização; 

b) ampliação e aumento das atividades da Organização, de forma fixa ou 

sazonal. 

De acordo com a nova tendência da filosofia administrativa, e dentro dessa 

nova visão, esclarece Chiavenato (2009, 138) “o mercado de recursos humanos é 

constituído pelo conjunto de pessoas aptas ao trabalho em determinado lugar e em 

determinada época”, ou seja, tudo dependerá da forma como a Organização buscará 

esse candidato. 

É através do recrutamento que identifica e atrai um grupo de candidatos no 

mercado interno ou externo, destes alguns serão escolhidos para continuar nas fases 

seguintes da contratação. Num segundo momento a seleção irá coletar dados e 

informações acerva dos candidatos recrutados e assim verificar qual deles é o mais 

adequado ao perfil do emprego. 

O desafio é grande para atrair e reter talentos. A agilidade requerida das 

empresas leva à necessidade de pessoas certas e o processo de ingresso de novas 

pessoas nas organizações não pode ser errado. Todo esforço do recrutamento e 

seleção é o de buscar pessoas para que a organização possa ser eficiente no aspecto 

dos recursos humanos.  



 
 

Diante disso todo o processo de Recrutamento e Seleção tem um único objeto 

que atrair os talentos, trazendo para as empresas pessoas com seus conhecimento e 

capacidades que irão produzir bons resultados para a Organização. 

 

3.2 O recrutamento. 

Recrutamento é um conjunto de técnicas e procedimentos que visa a atrair 

candidatos potencialmente qualificados e capazes de ocupar cargos dentro da 

Organização. É basicamente um sistema de informação, através do qual a 

Organização divulga e oferece ao mercado de RH oportunidades de emprego que 

pretende preencher. 

Para Milkovick e Bourdeau (2000, p. 163): 

"O recrutamento não é importante apenas para a organização, no sentido de 
dizer as qualificações do pessoal e da diversidade do quadro de pessoal, mas 
ele é um processo de comunicação bilateral, onde os candidatos desejam 
informações precisas sobre como será trabalhar nessa empresa e a 
organização deseja saber que tipo de empregado será o candidato, caso seja 
contratado." 

Essa situação pode ser definida como a escolha do homem certo para a missão 

ideal dentro da empresa, ou seja, os candidatos recrutados no mercado externo de 

recursos humanos como aqueles mais adequados aos cargos existentes da 

organização com o objetivo de manter ou aumentar a eficiência e o desempenho no 

desenvolvimento da missão institucional. 

Ao se detectar a necessidade de recomposição do quadro de pessoal de uma 

empresa, urge a necessidade de um rigoroso planejamento, cuja finalidade é a 

captação  correta da força produtiva. Chiavenato (2009, 154) esclarece que esse tipo 

de planejamento é formado por três fases, sendo elas: 

1. O que a Organização precisa em termos de pessoas. 

2. O que o mercado de RH pode oferecer. 

3. Quais as técnicas de recrutamento a aplicar. 

 

 Esse tipo de ação na fase do planejamento indica que o papel principal do 

setor específico da Organização para a seleção de pessoal é garantir enquanto 

estratégia da gestão de Recursos Humanos, a eficiência e eficácia das organizações 



 
 

para manter ou elevar a produtividade através da seleção adequada ao modelo de 

perfil psicológico.  

Essa melhora da qualidade através da prática vinculada ao recrutamento 

compreende algumas etapas, sendo elas: 

a) identificação interna da necessidade; 

b) planejamento do processo de recrutamento e divulgação do processo de 

recrutamento para as partes de interesse institucional, conforme o previsto no 

planejamento, através do edital; 

c) aplicação dos procedimentos previstos no edital; 

d) convocação dos candidatos selecionados. 

O trabalho de recrutamento, na organização, tem início no momento em que se 

percebe a necessidade de recomposição da mão de obra em decorrência da 

precariedade do serviço prestado. Recebe-se em decorrência dessa necessidade a 

autorização para preenchimento da vaga solicitada pelo setor para preencher o perfil 

profissiográfico em lide.  

O setor de recrutamento é quem escolhe os meios pelos quais irá munir o 

subsistema de seleção de pessoas, a escolha da modalidade de recrutamento baseia-

se no interesse de obter maiores vantagens e os melhores candidatos para a 

Empresa, o recrutamento tem que ser eficiente e eficaz, para alcançar esta efetividade 

ele conta com variadas fontes de recursos humanos. 

Os tipos de fontes de recrutamento são: 

- funcionários que pertencem a própria empresa; 

- bancos de dados; 

- sindicatos, associações; 

- escolas, universidades; 

- outras Empresas; 

- agências de empregos; 

- mídia etc. 



 
 

O perfil profissiográfico é uma ferramenta utilizada pelo setor de pessoal da 

organização que ajuda a propor as especificações necessárias aos candidatos que 

atendam às necessidades internas, através de suas cognitivas, técnicas e 

comportamentais. 

É através dele que se pontuam as qualificações individuais para o desempenho 

de determinadas funções. Partindo dessa premissa torna-se necessário o 

envolvimento dos gestores dos diversos níveis para especificar o perfil mais apto para 

a realização de determinada função. 

Diante desse quadro, e com base em dados técnicos e psicológicos, pauta-se 

o perfil mais adequado com base nas habilidades cognitivas e habilidades 

comportamentais dos futuros profissionais. Responde-se, assim, a seguinte questão: 

o que esperamos de você? 

Após a definição da necessidade da vaga, do perfil profissiográfico a 

autorização para a recomposição de pessoal, do setor busca-se no mercado externo 

ou interno os colaborados adequados através dos três tipos mais usuais de 

recrutamento: 

a) recrutamento interno;  

b) recrutamento externo ou  

c) recrutamento misto.  

 

3.2.1 O recrutamento interno 

É o preenchimento da vaga em aberto dentro da própria Organização com foco 

na mão-de-obra interna, com o intuito de recrutar colaboradores que tenham interesse 

em outras áreas da organização, ou mesmo aqueles que visam uma promoção. É a 

busca dentro da organização com pessoas que trabalham nela, no mercado interno 

de recursos humanos. Segundo Araujo (2006, p. 17) o recrutamento interno possui as 

seguintes vantagens:  

a) necessidade de investimentos de menor ordem; 
b) rapidez no processo; 
c) disponibilidade de investimento para outras atividades; 
d) segurança em relação aos seus recursos humanos; 
e) motivação das pessoas. 



 
 

 

Entretanto Araujo (2009, p.22) assinala que ao fazer uma comparação com as 

vantagens relacionadas é prudente postular alguns contra-argumentos, 

a) pessoas conectadas com a cultura; 
b) relacionamento em conflito; 
c) excesso nas promoções (princípio de Peter); 
d) protecionismo; 
e) baixa racionalidade no processo.  
 

 Ainda de acordo com Araujo (2009, p.20): 

Estudadas algumas vantagens e limitações da implementação do 
recrutamento e seleção no âmbito interno, cabe, antes de apresentarmos esta 
atividade no plano externo, explorarmos algumas formas de remanejamento, 
visto que tal processo consiste em recrutar e selecionar pessoas 
internamente. 

 São as seguintes as formas de remanejamento interno: repatriação, 

expatriação, recolocação e transferência.  

   

3.2.2 recrutamento externo 

 Ao contrário do recrutamento e seleção internos, quando são esgotadas as 

possiblidades de recompor o quadro de pessoal através do mercado interno de 

talentos, a busca por pessoas de fora da Corporação, ou seja, no mercado externo de 

recursos humanos, passa a ser uma opção. 

 Para esse tipo de cooptação existem técnicas específicas e próprias que 

atendem aos diferentes apelo e necessidades, como afirma Chiavenato (2009, p.163) 

“o recrutamento externo funciona com candidatos vindos de fora. Havendo uma vaga, 

a Organização procura preenchê-la com pessoas estranhas, ou seja, com candidatos 

externos”, cada segmento do mercado a ser requerido tem suas peculiaridades 

específicas e para tantos os meios e técnicas próprias de busca-los.  

 O recrutamento externo se realiza através de técnicas próprias e específicas, 

segundo Araujo (2006, p. 22): 

a) contratando assessorias de recursos humanos; 
b) contratando head hunters; 
c) indicação por pessoas da Organização;  
d) fazendo uso da internet; 
e) utilizando currículos pré-cadastrados; 



 
 

f) ativando os meios de comunicação (jornal, revistas, rádios ...); 
g) vinculando-se a outras instituições, associações, agremiações, 
cooperativas e/ou sindicatos. 
 

Uma das consequências do recrutamento externo é a diminuição da motivação 

dos empregados, uma forma de impedir que isso ocorra é trabalhar muito a 

comunicação interna, explicitando os detalhes da necessidade de se realizar as novas 

contratações. A Organização deve estabelecer uma relação de transparência e 

honestidade com os funcionários quanto as tomadas de decisões, só assim o 

processo será melhor compreendido. 

 

3.2.3 recrutamento misto 

São as práticas empregadas quanto à divulgação de vagas em aberto para o 

mercado de mão – de – obra interno e externo. As vantagens concentram uma 

flexibilidade de cenário e vantagens estratégicas mencionadas nos itens anteriores, 

bem como a flexibilidade para com as consequências negativas. 

Na prática, as organizações geralmente utilizam o recrutamento interno ou 

externo. Ambos se complementam e se completam.  

Quando se realiza um recrutamento interno, cria-se uma vaga no setor, para 

isso a posição anteriormente ocupada carece de ser recomposta, em decorrência da 

mudança. Na medida que esse claro é relocado internamente por outro funcionário da 

Organização, produz-se outra vaga aberta no setor que este último ocupava, e 

naturalmente precisa ser preenchida. Uma das consequências do recrutamento 

interno é justamente esse, quando se faz uma reposição de vaga, apenas com o 

efetivo interno, sempre surgirá uma nova vaga a ser preenchida, desde que essa não 

seja extinta. 

 Por outro lado, quando a organização realiza um recrutamento externo, devem 

serem criadas, no novo candidato expectativas futura de melhoras da sua condição 

inicial, caso contrário esse irá procurar desafios em outras empresas. 

Em decorrência dessa situação e com bases nessas vantagens e 

desvantagens no recrutamento interno e externo desenvolveu-se o recrutamento 



 
 

misto, ou seja, aquele que aborde tanto fontes internas como fontes externas de 

recursos humanos. 

Mas como exercer na prática o recrutamento misto? Araujo (2009, p. 34), 

enfatiza que “na verdade não temos uma única resposta e sim três.” São elas:  

“[...] 

a) começando pelo recrutamento externo. Passando para o recrutamento 
interno. Chegando a seleção: a Organização inicia sua busca procurando 
novos talentos no mercado; caso não os encontre e deseje evitar 
reinvindicações com as pessoas da própria Organização, amplia a sua busca 
no plano interno também. Enfim, inicia o processo de seleção. [...] 

b) começando pelo recrutamento interno. Passando para o recrutamento 
externo. Chegando a seleção: esta maneira de adotar o recrutamento e 
seleção de forma mista é extremamente a inversa da apresentada 
anteriormente, pois primeiro a Organização busca talentos que ela já possui 
e, em seguida, abre as portas para o mercado, para então selecionar. [...] 

c) começando pelos recrutamentos externos e interno, simultaneamente. 
Chegando à seleção: esta forma é muito utilizada quando a Organização quer 
poupar tempo [...]” 

 

 Como vantagens dessa modalidade de recrutamento tem-se, segundo Araujo 

(2009, p.34):   

a) renovação dos recursos humanos das organizações; 

b) motivação das pessoas da Organização; 

c) possível manutenção da racionalidade no processo; 

d) dificuldade de se exercer o protecionismo, nepotismo: 

e) possível segurança em relação as pessoas a serem contratadas. 

 

 Em contrapartida as vantagens existem também as desvantagens, onde Araujo 

(2009, p.34) destaca algumas limitações, sendo elas: 

a) volume de investimento de maior magnitude; 

b) demora no processo; 

c) possível insegurança em relação as pessoas a serem contratadas; 

d) possível manutenção da subjetividade no processo. 

 

Ressalta-se que Chiavenato (2009) cita três alternativas de sistema a ser 

adotado no recrutamento misto, inicialmente recrutamento externo seguido de 

recrutamento interno; inicialmente recrutamento interno seguido de recrutamento 



 
 

externo e Recrutamento externo e recrutamento interno concomitantemente. 

 

 

 

 Verifica-se que um sistema de seleção utilizado determina êxito ou 

fracasso da empresa, mas sempre devem ser levados em conta o contexto em que 

se está efetuando a captação dos recursos humanos. Portanto, somado a outros 

fatores, pode-se melhorar todo o processo e alcançar o nível desejado de capital 

humano. Conforme Chiavenato (2004, p.168), a prática correta da ferramenta de 

seleção de recursos humanos aumenta diretamente a qualificação de seus 

profissionais e, consequentemente, o nível de competitividade da empresa. 

 

3.3 A seleção de pessoal. 

O processo de seleção compreende a escolha correta dos candidatos já 

recrutados, cujas características individuais sejam compatíveis com os requisitos do 

cargo e do contexto geral da Organização. Ao selecionar busca-se candidatos mais 

adequados para comporem os cargos existentes na Organização, com o objetivo de 

manter ou aumentar a eficiência e o desempenho da equipe de trabalho, bem como a 

eficácia da Organização. A seleção procura uma correspondência entre os requisitos 

propostos na descrição da função, em aberto e o conhecimento que o candidato 

possui, que são adequados ao tipo de trabalho a ser desenvolvido e executado. 

A seleção para Chiavenato (2009, p. 172) objetiva solucionar dois problemas 

básicos: 1º) adequação do homem ao cargo, e 2º) eficiência e eficácia do homem no 

cargo.  

Milkovich e Boudreau (2000) ressaltam:  

“Existem provavelmente uma variedade infinita de formas de medir as 
informações dos candidatos e outras tantas continuam sendo criadas a cada 
dia. Os testes informatizados e a triagem genética eram absolutamente 
desconhecidos há alguns anos; hoje, muitas empresas lançam mão dessas 
técnicas. No entanto, as técnicas tradicionais de coleta de informações, como 
o uso de formulários e entrevistas, ainda são as mais amplamente utilizadas.” 

Guimarães e Arieira (2005) assim se expressam: 



 
 

“Todo processo de seleção é único e deve ser entendido como uma 
ferramenta de marketing interno e externo que a empresa pode utilizar a seu 
favor, dependendo da maneira como é realizado. Ele não termina com a 
contratação do profissional, pois o mesmo precisa ser apresentado, integrado 
e acompanhado nos seus primeiros dias ou meses na empresa”. 

Para Martins (2007): 

“A seleção consiste em primeiro lugar, na comparação entre perfis dos 
candidatos e as exigências do cargo ou função, o ideal é que o perfil e a 
função se ajustem. Assim, é necessária uma escolha da pessoa certa para o 
cargo certo, ou seja, entre candidatos recrutados aqueles mais adequados 
aos cargos existentes na empresa, visando manter ou aumentar a eficiência 
e desempenho do pessoal.” 

Cada etapa da seleção representa um momento de decisão, visando a 

aumentar o conhecimento da organização sobre as experiências, habilidades e a 

motivação do empregado, com isso aumentam-se as informações para que seja feita 

a seleção final. 

As coletas de informações sobre o cargo a ser preenchido podem ser 

realizadas através de levantamentos dos seus aspectos principais de forma intrínseca 

e extrínseca. Além de uma análise da recolocação de pessoal, o órgão de seleção 

tem condições de converter essas informações para a descrição do cargo.  A seleção 

pode ser configurada como um processo basicamente de comparação e decisão, 

onde o candidato melhor classificado se coloca pronto para a vaga. 

Para que os processos seletivos ocorram dentro de critérios técnicos e 

objetivos, são estabelecidos métodos de seleção próprios para atingir os objetivos da 

organização, onde Amato e Kanner (1966, p. 128), estabelecem o seguinte: 

- A experiência no próprio trabalho, pela oportunidade que oferece de 
apreciação direta do rendimento e da qualidade, impôs-se há muito como 
medida segura de seleção. Torna-se, porém, bastante simplista essa medida, 
em face da dinamicidade dos problemas que as Empresas enfrentam 
atualmente. A apreciação do indivíduo na realidade do trabalho é morosa, 
onerosa e, portanto, incompatível com o caráter de urgência de que se 
reveste o interesse da Empresa em ter "o homem certo no lugar certo". 

 - Formulários de "solicitação de emprego" têm sido organizados e utilizados 
como meio de seleção de pessoal, quer para apresentação do postulante e 
fornecimento de dados para entrevistas, quer para avaliação de suas 
aptidões em relação a aspectos do trabalho. Num e noutro caso o formulário 
pode servir apenas como parte do processo de seleção, pois não dispensa - 
por mais completo que seja - outros métodos de obtenção de informações 
sobre o candidato.  

- A solicitação de fontes de referências tem sido utilizada para colher 
informações sobre o candidato em suas atividades anteriores, especialmente 
em sua evolução profissional. Dependendo da propriedade das indagações e 
da qualificação das pessoas que sejam chamadas a fornecê-las, esse 



 
 

expediente pode ser útil na avaliação da "inteligência efetiva" do indivíduo, 
aquela que se revela pelo nível de suas realizações. 

 - As entrevistas com os candidatos têm servido para conhecer melhor as 
reações temperamentais, as necessidades e os conflitos dos indivíduos com 
relação ao trabalho.  

- Além desses recursos mais ou menos generalizados e tradicionais, vem-se 
desenvolvendo acentuadamente o uso de provas psicológicas na seleção de 
pessoal, em alguns casos como método preponderante e até único, 
"solucionador de todas as dúvidas" a respeito do indivíduo e de sua 
capacidade de adaptação ao trabalho. Em que pese à sua importância para 
a avaliação do homem em relação ao trabalho, não devem esses testes ser 
aplicados isoladamente e (o que é mais importante) não podem ser 
elaborados e interpretados sem que se conheçam as condições peculiares 
da Empresa. [...] 

 

O êxito obtido no emprego de determinadas técnicas de recrutamento e seleção 

de pessoas definem a qualidade do candidato. 

 

3.4 O desenvolvimento e treinamento de recursos humanos. 

Os seres humanos possuem conhecimentos, habilidades e atitudes individuais 

e é através do treinamento que se aprimorará essa capacidade, com as 

responsabilidades e exigências devidas, para o cargo ocupado na estrutura 

organizacional. 

O processo de treinamento de pessoas inicia-se nos primeiros momentos da 

sua chegada no local de trabalho, todo empregado ingressa na organização cheio de 

expectativas, objetivos e cabe ao responsável pela área de RH direcionar essas 

expectativas em torno das oportunidades que forem surgindo durante a vida 

profissional do indivíduo. 

O treinamento é um processo educacional de curto prazo, ou seja, é o ensino 

profissional que adapta e apresenta o homem para um cargo ou função na 

Organização. Milkovich e Boudreau (2000, p. 35), consideram o treinamento, como 

“[...] um processo sistemático para promover a aquisição de habilidades, regras, 

conceitos ou atitudes que resultem em uma melhoria da adequação entre as 

características dos empregados e as exigências dos papeis funcionais”. 

 O treinamento requer mudanças de comportamentos através da transmissão 

de informação (sobre a empresa, sobre os produtos e clientes), desenvolvimento de 



 
 

habilidades (preenchimento de documentos), desenvolvimento ou modificação de 

atitudes (como tratar o cliente, como se comportar etc.) e desenvolvimento de 

conceitos (relacionados com a filosofia da Empresa e com a ética profissional).3)  

Araujo (2006, p. 9) simplifica a definição do conceito de treinamento e diz que 

“a aprendizagem significa uma mudança no comportamento das pessoas por meio da 

incorporação de novas atitudes, novos hábitos, conhecimentos e destreza.”  

Objetivo geral da execução de um treinamento eficiente é desenvolver nos 

funcionários a capacidade de acompanharem as mudanças rápidas do mercado. 

Dentro dessa mesma ideia. 

É através do treinamento que se transmite, qualifica e prepara os 

conhecimentos necessários para prevenir, manter e corrigir as deficiências de uma 

empresa, além de estimular e desenvolver as habilidades e conhecimentos de uma 

equipe de trabalho. 

A importância do treinamento tem como resultado a evolução da própria 

empresa, para tanto seguem algumas indicações dos objetivos específicos de um 

treinamento: 

a) formação adequada para exercer a atividade do profissional;  

b) especialização e aprimoramento da capacidade laborativa;  

c) renovação da capacidade laborativa (antiga reciclagem).  

 Para que o treinamento ocorra são necessárias que se observem as etapas, de 

diagnóstico, planejamento e programação, execução e treinamento e avaliação do 

treinamento onde Chiavenato (2003, p. 218). 

 De acordo com o crescimento da organização, na medida em que ela  passa 

por inovações, evoluções tecnológicas, aumento da estrutura, novas implantações e 

metodologias de trabalho, torna-se fundamental que os seus funcionários, servidores 

e colaboradores torna-se estejam inseridos nessas mudanças.  Diante dessa situação, 

o gestor tem duas alternativas para obter êxito: 

1º) substituir os funcionários por outros que saibam lidar com as novas 

atividades, através de processos de recrutamento e seleção que geram custos altos 



 
 

no orçamento, além das dificuldades próprias para a execução do processo de 

contratação; 

2º) investir na capacitação do pessoal com menos gastos e otimizando os 

recursos da contratação). 

Sendo assim, o investimento em treinamentos empresariais é a melhor escolha 

para valorizar os ativos humanos, de modo a manter os profissionais habilitados no 

exercício de suas atividades. 

Todo treinamento é uma atividade que exige um gasto financeiro muito grande, 

contudo os resultados alcançados restituem esses gastos com a melhora da 

produtividade da Organização por esse motivo deve ser considerado um investimento. 

Existem diversas formas de treinamento, destaca-se as seguintes: 

a.) treinamento interno – aquele realizado dentro da própria Empresa, utilizando 

seus próprios recursos;  

b.) treinamento introdutório – é o tipo de treinamento ministrado aos novos 

empregados contratados na Empresa;  

c.) treinamento no trabalho – é a forma de treinamento desenvolvida e realizada 

durante a permanência do empregado na Organização; 

d.) treinamento externo – é aquele que é feito fora da Organização.  

Apesar de promoverem o conhecimento dos funcionários e como consequência 

aprimorar o negócio da empresa, treinamento e desenvolvimento apresentam-se 

como partes com definições conceituais e objetivos diferenciados. O treinamento 

desenvolve no funcionário a capacidade de desempenhar suas atividades enquanto o 

desenvolvimento aprimora habilidades dos funcionários no desempenho de suas 

funções de forma contínua e ininterrupta durante a sua vida profissional, assim como 

promove a excelência organizacional, através do estímulo e aprimoramento das 

mudanças comportamentais. 

Ao se implementar um programa de treinamento e desenvolvimento, devem se 

traças metas claras a serem atingidas, a curto, médio e longo prazo. Só assim uma 

Organização terá destaque no atual mercado em que está inserida. 



 
 

3.5 Desenvolvimento organizacional. 

 Desenvolvimento organizacional (DO), não é recente ele data dos anos 70, e 

teve sua origem na psicologia industrial ou organizacional, ou seja, na chamada 

psicologia não clínica. Ao retornar nos dias atuais com o uso desse termo delineia-se 

o papel do novo gestor de pessoas, onde verifica-se que as ações pautadas dentro 

do rigor de um planejamento estratégico elevam a qualidade da prestação do serviço. 

De acordo com Araújo (2006, p. 316), existem três termos que levam a reflexão mais 

pormenorizada e o consequente entendimento do referido conceito, sendo o “esforço 

organizacional, intervenções planejadas e a ciência comportamental”. Dessa forma 

ainda de acordo com o autor a “DO oferece uma abordagem sistemática à mudança 

planejada em Organizações que tenham duas metas principais: metas de 

processos[...] e metas de resultados[...].  

Como parte da boa gestão dos recursos humanos de uma Organização é 

necessário a implementação de um programa contínuo de treinamento em todos os 

aspectos, cuja abordagem esteja vinculada com a prática exercida pelo indivíduo. “A 

partir da Teoria Comportamental, um grupo de cientistas sociais e consultores de 

empresas desenvolveu uma abordagem moderna, democrática e variada ao 

desenvolvimento planejado das organizações, que recebeu o nome de 

Desenvolvimento Organizacional (DO).” (CHIAVENATO, 2010, p. 370)   

 Uma empresa só será próspera se tiver um programa de treinamento eficiente 

e que seja capaz de aplicá-lo em todo o seu público interno. Uma equipe só pode se 

aprimorar e desempenhar suas atividades laborativas se estiver permanentemente 

capacitada. 

Destaca-se que o treinamento ou o desenvolvimento são fundamentais para o 

aprimoramento dos funcionários e devem acontecer em todos os níveis da Empresa, 

cujo o resultado é a busca na excelência dos negócios.  

 

 O treinamento quanto o desenvolvimento são processos, ou seja, 

conhecimentos formais e tácitos que devem ser repassados a outros indivíduos para 

dar continuidade a cadeia evolutiva do aprendizado. Sendo, entretanto o treinamento 

mais voltado para a operacionalização das atividades e o desenvolvimento de 

qualidades pessoais que irão agregar valor ao serviço. 



 
 

4. GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS NO CBMMG. 

4.1 Estrutura organizacional. 

O CBMMG é organizado com base na hierarquia e disciplina, sob a autoridade 

superior do Governador do Estado, e é força auxiliar e reserva do Exército brasileiro. 

Como típica organização militar, o CBMMG é departamentalizado por funções e em 

nível territorial, segundo a localização geográfica de suas Unidades, articulando-se 

em Regiões, Áreas, Subáreas e Setores geográficos, que circunscrevem os locais de 

responsabilidade atribuídos às Frações da Corporação. A Estrutura Organizacional e 

sua articulação é definida pela Resolução nº 801, de 3 de agosto de 2018, e é dividida 

em: Unidade de Direção Geral, Unidade de Direção Intermediária e Unidade de 

Execução e Apoio.  

 O CBMMG se estrutura nos seguintes órgãos principais: 

- Comando-Geral; 

- Chefia do Estado Maior; 

- Corregedoria BM; 

- Academia de Bombeiros Militar (ABM); 

- Diretorias Setoriais; 

- Centros,  

- Comando Operacionais de Bombeiros. (MINAS GERAIS, 2018) 

Vale ressaltar que a Corporação segue os preceitos de integração com as 

outras forças, sendo a Polícia Civil e Polícia Militar e suas áreas de atuação 

correspondem geograficamente a uma Região Integrada de Segurança Pública (Risp), 

base territorial comum. Ainda no que se refere à integração territorial, foram propostas 

as Áreas Integradas de Segurança Pública(Aisps). No âmbito da integração do 

planejamento operacional, foi implementada a Integração da Gestão em Segurança 

Pública (Igesp). No segmento informacional, foi implementado o Sistema Integrado de 

Defesa Social (Sids). Cabe à Secretaria de Defesa Social a coordenação da atuação 

integrada das Polícias Civil e Militar 



 
 

A hierarquia e a disciplina militares são, as bases do CBMMG e possui 

princípios constitucionais de caráter fundamentalista, pois constituem a estrutura da 

Corporação. Onde, condensam os valores militares, como o respeito à dignidade da 

pessoa, o patriotismo, o civismo, o profissionalismo, a lealdade, a constância, a 

verdade real, a honra, a honestidade e a coragem. 

    Com sua missão prevista no artigo 144 da Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988.   

Artigo 144 – A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade 
de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade 
das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: [...] V – Corpos 
de Bombeiros Militares. [...] (BRASIL, 2018) 

   Já a Constituição do Estado de Minas Gerais de 1989, especificada no artigo 

142.  

Art. 142 – A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar, forças públicas 
estaduais, são órgãos permanentes, organizados com base na hierarquia e 
na disciplina militares e comandados, preferencialmente, por oficial da ativa 
do último posto, competindo:  

I – à Polícia Militar, a polícia ostensiva de prevenção criminal, de segurança, 
de trânsito urbano e rodoviário, de florestas e de mananciais e as atividades 
relacionadas com a preservação e restauração da ordem pública, além da 
garantia do exercício do poder de polícia dos órgãos e entidades públicos, 
especialmente das áreas fazendária, sanitária, de proteção ambiental, de uso 
e ocupação do solo e de patrimônio cultural;  

II – ao Corpo de Bombeiros Militar, a coordenação e a execução de ações de 
defesa civil, a prevenção e combate a incêndio, perícias de incêndio, busca e 
salvamento e estabelecimento de normas relativas à segurança das pessoas 
e de seus bens contra incêndio ou qualquer tipo de catástrofe; (Inciso 
regulamentado pela Lei Complementar nº 54, de 13/12/1999.). (MINAS 
GERAIS, 2018) 

    

 Ressalta-se que o CBMMG é gerido de forma ordenada, coordenada e 

referenciada através do seu Plano de Comando, onde especifica soluções de 

problemas, propostas de metodológicas de trabalho e gestão estratégica na produção 

de serviços. Além dos caminhos a serem percorridos pela Corporação para a 

obtenção do sucesso.    

   A gestão estratégica e operacional do CBMMG baseia-se nos conceitos mais 

modernos da administração atual. 

 

 



 
 

4.2 Setor de recursos humanos. 

 No dia 17 de março de 2000, foram baixadas através da resolução n.12, as 

competências iniciais da DRH como Unidade de Direção Intermediária, onde 

estabelecia a estrutura orgânica, assim como as linhas gerais de funcionamento das 

suas assessorias e seções, e responsável, perante o Comandante-Geral, pelo 

planejamento, coordenação, controle e supervisão técnica das atividades específicas 

do sistema de Pessoal, Treinamento Profissional,  Ensino Profissional, Educação 

Escolar, Saúde e Seguridade Social do Corpo de Bombeiros Militar. 

 Dentro desse rol de atribuições estava inserido o Sistema de Recrutamento e 

Seleção (SMAF) cuja a função era atuar no apoio ao recrutamento, treinamento e 

formação de bombeiros militares, os Art. 16 e 17 da referida resolução já estabelecia 

que treinamento, o recrutamento e a seleção eram competências da DRH.  

  Os artigos 28 a 34, da resolução nº 247 de 20 de abril de 2007, trouxeram 

novas diretrizes para os recursos humanos na Corporação, ao criar a Adjuntoria de 

Concursos e Seleção de Recursos Humanos, também conhecida como DRH 6. 

Já no dia 21 de janeiro de 2010, a resolução nº 358, a organização da Diretoria 

de Recursos Humanos - DRH, sua definição, finalidade, estrutura orgânica, 

competências, atribuições e outras atividades afins da administração de recursos 

humanos, revogando a Resolução n. 247 de 30 de abril de 2007, e inserindo os 

artigos. 24, 24b, 24c, 24d, 24e, a adjuntoria de concursos (DRH 5) 

Sendo novamente alterada pela Resolução n. 480, de 27 de setembro de 2012, 

onde altera a Resolução n. 358, de 21 de janeiro de 2010, e é criada a Adjuntoria de 

Concursos (DRH5) na estrutura da Diretoria de Recursos Humanos, e define suas 

funções. 

 A Resolução n. 637, de 28 de setembro de 2015 alterou a Resolução n. 358, 

de 21 de janeiro de 2010, a resolução n. 480 e a Resolução n. 521, de 30 de agosto 

de 2013 e transferiu para a antiga Diretoria de Ensino (DE) as competências de 

Concursos no CBMMG. A aludida resolução n. 637 foi alterada pela resolução n. 690 

de 15 de setembro de 2016, onde transferiu as atividades relativas aos concursos 

internos e externos para a Academia de Bombeiros Militar (ABM), a então Divisão de 

Concurso e Seleção (DCS). 



 
 

As novas competências para gerir os recursos humanos na Corporação foram 

definidas no artigo 3º da Resolução n. 690 de15 de setembro de 2016, 

Art.  3º-  Compete a   Academia de Bombeiros Militar, através de suas 
Divisões, Adjutorias e Seções 

 I-  avaliar periodicamente a malha curricular dos cursos da Instituição com  
vistas  ao  seu  aperfeiçoamento,  propondo  atualização  ao  Comando-Geral;  

II -  desdobrar diretrizes, planos e ordens do Comando-Geral para  
operacionalização  das  políticas  voltadas  ao  desenvolvimento  e  
planejamento  do  ensino,  treinamento,  concursos  e  processos  seletivos;  

 III -  assessorar a elaboração do Plano  Plurianual  de  Ação  Governamental  
(PPAG),  mediante  prioridades  da  área  de  ensino,  treinamento,  concursos  
e  processos  seletivos,  definidas  pelo  Comando-Geral;  

 IV -  submeter à  aprovação  da  Chefia  do  Estado-Maior  as  propostas  de  
intercâmbio  com  outras  Instituições  de  ensino;  

 V -  propor  à  Chefia  do  Estado-Maior,  melhorias  e  operacionalização  de  
sistemas  informatizados  e  tecnologias  relativas  ao  ensino,  treinamento,  
concursos  públicos  e  processos  seletivos  no  CBMMG;  

 VI -  assessorar  a  Chefia  do  Estado-Maior  quando  do  planejamento  de  
ensino,  concursos  e  processos  seletivos  no  CBMMG;   

VII -  criar e  manter  atualizado  o  cadastro  de  militares  formados,  
habilitados,  especializados,  qualificados  que  frequentaram  treinamento  
complementar  no próprio  CBMMG  ou  em  outra  instituição  civil  ou  militar;    

 VIII -  emitir  pareceres  e  atos  relativos  ao  ensino,  ao  treinamento  e  aos  
processos  seletivos;  

 IX -  expedir  Instruções  Técnicas  de  Ensino  (ITE);  

 X  -  consolidar  os  dados  relativos  ao  Sistema  Informatizado  de  
Gerenciamento  e  Planejamento  (SIGPLAN)  das  Unidades  que  executam  
o  Treinamento  Profissional,  observando  Resolução  específica;   

XI -  realizar  supervisões  conforme  calendário  de  coordenação  e  controle;  
XII  -  gerenciar,  coordenar,  planejar,  fiscalizar,  desenvolver  e  executar  
concursos  e  processos  seletivos  para  atender  às  diversas  necessidades  
de  recursos  humanos  do  CBMMG,   

XIII -  expedir editais de concursos e processos seletivos e seus respectivos 
atos e submeter à homologação ao Chefe do Estado Maior ou Comandante-
Geral, daqueles que a legislação especifica assim o exigirem;  

 XIV  -  executar  os  cursos  de  formação,  aperfeiçoamento,  habilitação,  
qualificação,  extensão,  ensino  a  distância,  Exames  de  Aptidão  
Profissional  e  Estágio  de  Preparação  para  Oficiais  Saúde; 

XV -  assessorar  o  EMBM  na  emissão  de  doutrina. (MINAS GERAIS, 
2016) 

 

São competências da Diretoria de Recursos Humanos, previstas no artigo 4º 

da Resolução n. 358, de 21 de janeiro de 2010,  



 
 

Art. 4º. Compete a DRH em nível técnico, através de suas  
Adjuntorias/Seções: 

 
I – prestar assessoramento técnico nas matérias relativas a administração de 
Recursos Humanos; 

 
II – assessorar e apoiar as comissões de promoção e medalhas, mantendo 
rigoroso controle das transferências para inatividade, conforme os índices 
anuais e segundo as inclusões de efetivos; 
  
III – gerenciar, coordenar, planejar, fiscalizar os recursos orçamentários 
destinados ao pagamento de pessoal e despesas relacionadas às atividades 
de gestão da administração de Recursos Humanos, observadas as normas 
vigentes, bem como gerir e executar os créditos destinados às atividades de 
sua competência; 

 
IV - estudar, planejar, dirigir, coordenar, controlar, supervisionar, fiscalizar e 
executar as atividades de Administração de Recursos Humanos observados 
os ditames constitucionais, estatutários, e segundo o ordenamento normativo 
legal; 

 
V – preparar estudos, desenvolver programas relativos à Promoção Social, 
esporte e lazer aos integrantes da instituição, acompanhar as políticas 
governamentais de seguridade social, e desenvolver aquelas 
regulamentares, com apoio à educação escolar junto aos órgãos estatais e 
instituição co-irmã; 

 
VI - coordenar, gerenciar, controlar, fiscalizar, manter estudos, desenvolver e 
atualizar os sistemas eletrônicos de gerenciamento das atividades de 
administração de recursos humanos, sendo: 
 
a) o Sistema Informatizado de Recursos Humanos; 

 
b) gerir o Sistema Informatizado de Estrutura Organizacional;  

 
c) outros sistemas necessários e viáveis a administração de recursos 
humanos. (MINAS GERAIS, 2010) 

 

É possível observar que o setor de recrutamento, seleção e treinamento esteve 

desde a desvinculação do CBMMG vinculada a estrutura da DRH. Situação essa que 

sempre acompanhou o processo natural adotado por grandes empresas, que é o de 

vincular ao setor de recursos humanos o recrutamento, seleção e treinamento de 

pessoas. Com base na análise das resoluções percebe-se que existe na Corporação  

um setor específico para gerenciar os recursos humanos, cuja finalidade clara está 

explícita no artigo 4º, da Resolução n. 358, de 21 de janeiro de 2010, item IV que é 

“[...] estudar, planejar, dirigir, coordenar, controlar, supervisionar, fiscalizar e executar 

as atividades de Administração de Recursos Humanos observados os ditames 

constitucionais [...]”, entretanto, na prática é a Academia de Bombeiros Militar(ABM) 

quem executa, o ponto principal, da Corporação  que é o recrutamento, seleção, 



 
 

treinamento, desenvolvimento e distribuição do efetivo após a formação. Conforme 

especifica o art. 35 da resolução 690 de 15 de setembro de 2016. 

Para contextualizar o trabalho será necessário discorrer sobre a gestão de 

recursos humanos, tendo em vista que é um assunto de interesse da Corporação e 

tratado no Plano de Comando conforme o Comandante Geral da Corporação: 

O Comando dessa valorosa Corporação está atento às suas necessidades 
atuais e à sua visão de futuro, para fortalecê-la ainda mais. Nesse sentido, 
empreenderemos esforços em prol de políticas de atualização, valorização e 
gestão de pessoas [...] (MINAS GERAIS, 2017, p. 3) 

 

O recrutamento e seleção, dentro da visão institucional, é tratado no âmbito da 

gestão de pessoas e se desenvolve com a finalidade de preencher os quadros de 

efetivos e deve estar alinhado com a estratégia da Corporação para a admissão de 

novas pessoas.  

Recrutar e selecionar deve ser tratado como um único processo de captação 

de pessoas na medida que “[...] pode ser compreendida como toda e qualquer 

atividade da Empresa para encontrar e estabelecer uma relação de trabalho com 

pessoas capazes de atender às suas necessidades presentes e futuras.” (DUTRA, 

2012, p. 81). Essa busca se dá na estrutura interna ou no mercado externo de recursos 

humanos, em conformidade com o claro que se deseja preencher. 

Qualquer Empresa moderna tem que conhecer e dominar o seu negócio, e com 

base nisso desenvolver um planejamento eficiente que esteja atento ao crescimento 

do mercado externo. “A análise de ameaças e oportunidades do ambiente é um dos 

pilares do planejamento estratégico [...]” (MAXIMIANO, 2011, p. 337). Só assim a 

Corporação pode prestar um serviço de qualidade para a sociedade mineira, dentro 

dos parâmetros técnicos e legais. Para tanto, a captação de pessoas, deve ser 

realizada dentro da necessidade de procurar no mercado de recursos humanos 

indivíduos que atendam às necessidades e demandas dentro do padrão de qualidade. 

Com a finalidade de agregar pessoas a Organização, em decorrência de uma 

demanda externa e interna onde “o recrutamento é influenciado pelo mercado de 

trabalho e está submetido as condições econômicas e sociais [...]” (FRANÇA, 2012, 

p. 32). Dentro deste contexto o CBMMG enfrenta uma escassez de investimentos do 



 
 

governo estadual e isso tem influenciado diretamente na contratação de novos 

servidores.  

Com base num segundo conceito de Milkovich e Boudreau (2000, p.17), “o 

recrutamento consiste num processo de identificação e atração de um grupo de 

candidatos, dentre os quais serão escolhidos alguns para serem selecionados para o 

emprego”, Dentro dessa nova premissa a Corporação possui um público muito 

específico com disponibilidade para atuar na missão de bombeiro militar. 

O rol de atividades desenvolvidas pelos Corpos de Bombeiros estão se 

desenvolvendo a cada ano, na medida em que a sociedade evolui surgem também 

novas demandas que necessitam de novos aprimoramentos pela Corporação. Apesar 

da imagem estar tradicionalmente associada ao combate a incêndios, essa não é a 

única missão da Corporação de Bombeiros. Existem também os atendimentos 

especializados. Sendo os principais: 

- Serviço de Guarda Vidas; 

- Combate a incêndios florestais; 

- Salvamento aquático; 

- Resgate em altura; 

- Resgate em montanha; 

- Intervenção em incidentes com produtos perigosos; tais como: gases, 

inflamáveis, substâncias tóxicas, entre outros; 

- Vistorias técnicas das condições de segurança em edificações, estádios, ou 

qualquer outro local de grande concentração de público; 

- Serviço de Atendimento Pré-Hospitalar. 

Em face das peculiaridades das atividades desempenhadas pelos bombeiros 

militares descritas nos Editais aos Curso de Formação de Soldados (CFSd), e o Curso 

de Formação de Oficiais (CFO), o processo de recrutamento e seleção, tanto interno 

quanto externo, possuem características complexas, e que exigem um alto grau de 

conhecimento do gestor do recrutamento e seleção.     

 



 
 

4.3 Recomposição do efetivo. 

O Estado de Minas Gerais vem passando por um processo de crescimento 

urbano acelerado, com abertura de Empresas e incentivos na área da construção civil. 

“A verticalização exagerada das edificações e a grande concentração de pessoas em 

espaços cada vez mais reduzidos aumentam o risco de ocorrência de incêndio e 

pânico.” (BRENTANO, 2010, p. 35). Uma vez constatada essa situação, o crescimento 

dessas edificações e o número de pessoas aumentam o risco de ocorrência de 

incêndio e pânico. 

Com uma população atual de mais de 21.040.662 habitantes (gráf. 1), percebe-

se que a população do Estado está em franco crescimento. Tal situação é um 

indicativo que a demanda por serviços típicos de bombeiros, também aumentará. 

Diante desse quadro surge a necessidade de aumentar o efetivo, assim como 

quantidade de frações, os recursos materiais para dinamizar a prestação de serviços 

à população mineira. 

 

Gráfico 1: Projeção de crescimento da população do Estado de Minas Gerais para o período de 2015 

a 2026. 

 

 

 

Fonte: IBGE/Diretoria de Pesquisas. Coordenação de População e Indicadores Sociais. Gerência de 

Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica. 
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Destaca-se que com o aumento populacional, cresce também a demanda por 

produtos e serviços. Para suprir essa necessidade criada pelo novo quadro de 

expansão social na prestação de serviços, faz-se necessária a estruturação de novas 

empresas, indústrias, comércios variados, frota de veículos e todas as demandas 

voltadas para suprir as necessidades humanas.    

A Corporação está desenvolvendo projetos e ações que tem como eixo 

principal a expansão em todas as áreas de atuação. Conforme a premissa 

estabelecida no Plano de Comando, “[...] prestar um serviço de excelência à 

sociedade, o CBMMG busca expandir o atendimento à comunidade, explorando 

recursos próprios, evidenciando suas melhores qualidades, fazendo com que a 

Corporação cresça [...] (MINAS GERAIS, 2017, p. 9), mesmo diante das dificuldades 

financeiras enfrentadas. 

Os municípios que não possuem uma Unidade de Bombeiro Militar, por 

diversas vezes mobilizam as autoridades locais na tentativa de viabilizarem a 

instalação de frações em suas localidades. Entretanto, mesmo havendo a 

possibilidade de se estabelecer cooperação entre os diversos níveis de governo e a 

sociedade civil, o custo e a necessidade de efetivo exigido para formação de uma 

nova fração de bombeiros dificulta e, por vezes, inviabiliza a expansão. 

Neste sentido, a expansão das frações deve ocorrer de forma que garanta aos 

bombeiros militares ali alocados condições mínimas para atender a demanda das 

ocorrências típicas da atividade. Toda essa situação deve estar em conformidade com 

os princípios aplicados à Administração Pública, de forma segura, que possibilite a 

preservação da integridade física dos militares. 

 

4.4 Evolução do efetivo do CBMMG para o período de 2015 a 2026, com Base no 

Plano de Comando.  

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) desvinculou-se da 

Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) no ano de 1999, por força da Emenda 

Constitucional n.º 39/1999 (MINAS GERAIS, 2013a). Desde então, a Corporação 

executa seu o seu planejamento de efetivo através dos concursos públicos para 

prover suas carreiras e a dinâmica de funcionamento interno. Na busca de estar 



 
 

sempre adaptada à sociedade com a finalidade de atender a sua missão 

constitucional. 

O ingresso na Corporação se dá pelas carreiras de oficiais para compor o 

Quadro de Oficiais Bombeiros Militar (QO-BM) ou praças Quadro Praças Bombeiros 

Militar (QP-BM), sendo a primeira voltada para o nível gerencial e a segunda para a 

execução direta das atividades, como previsto no artigo 6º alíneas (a) a (e) da Lei nº 

5301 de outubro de1969 (MINAS GERAIS, 1969). 

 Desde que o CBMMG se desvinculou da Polícia Militar de Minas Gerais 

(PMMG), no ano de 1999, foram realizados 10 Cursos de formação de Oficiais (CFO), 

07 Cursos de Formação de Soldado (CFSD), 01 Estágio Profissional para Oficial de 

Saúde (Eposau) e 01 Curso de Formação de Cabo (CFC) Saúde, realizados através 

da DCS.  

Como exemplo verifica-se a tabela abaixo sobre a relação candidato por vaga 

para o CFSD BM. 

Tabela 1: Candidato por vaga nos concursos realizados para o Curso de Formação de Soldado (CFSD)     
do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) – 2002/2017. 

Curso CFSD Vagas Inscritos Candidato/vaga 

2002 300 700 2,33 

2004 500 35568 71,14 

2007 100 8719 87,19 

2008 500 26842 53,68 

2009/2010 1169 17886 15,30 

Comb. e mús. 2012 960 23475 24,45 

Comb. e esp. 2017 530 64614 121,91 

Fonte: Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG). Divisão de Concurso e Seleção. Seção    
Jurídica (DCS 1) - 2018 -  * Dados atualizados até 11set18. 

            Nota: Comb. = Combatente   mús= músico    

 

 

 

 

 



 
 

 

Vale citar ainda o Curso de Formação de Oficiais, conforme a tabela 2. 

Tabela 2 - Candidato por vaga nos concursos realizados para o Curso de Formação de Oficiais  
do Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG) – 2002/2017. 
 - CFO e EPOSAU 
 

CFO VAGAS INSCRITOS CAND/VAGA 

2003 30 1822 60,73 

      2004 25 4250 170,00 

2005 30 4563 152,10 

2007 30 2954 98,47 

2008 30 3862 128,73 

2011 30 5901 196,70 

2012 43 7668 178,33 

2013 30 4769 158,97 

2014 30 6026 200,87 

2016 30 12374 412,47 

2017 30 9631 321,03 
 

Fonte: Divisão de Concurso e Seleção da Academia de Bombeiros Militar de Minas Gerais.  

O efetivo do CBMMG é estabelecido pela Lei Estadual 21.976 de 24 de 

fevereiro de 2016, também conhecida como Lei de Efetivo, que prevê os quantitativos 

máximos de oficiais e praças na Corporação.  

Onde de acordo com Couto-oliveira & Rosa (2018, p.77) “a possível 

insuficiência de vagas pode trazer grande impacto na Corporação, já que ascensão à 

carreira é suspensa nesta hipótese, em virtude de óbices jurídicos. ” Com base nessa 

premissa é possível observar que o efetivo da Corporação dever ser tratado de forma 

dinâmica e estratégica, pois a sua não recomposição ocasiona danos graves ao setor 

de recursos humanos, e como consequência cai a qualidade na prestação do serviço 

para a sociedade.  

Dentro do conceito de recomposição do efetivo, observa-se que no artigo 7º da 

Lei de Efetivo estabelece uma possibilidade excepcional de alteração de até 20% no 

efetivo de cada quadro da Corporação, em decreto, para atender as necessidades de 

segurança pública, desde que o efetivo global previsto na norma não seja 

ultrapassado (MINAS GERAIS, 2016), sendo que tal situação serve como fato 

limitador até mesmo para as promoções do público interno. 

Ainda de acordo com Couto-oliveira & Rosa (2018, p.77): 



 
 

O planejamento de efetivo do CBMMG ocorre em função da reposição de 
militares, pelas diversas causas de saída, como inatividade por tempo de 
serviço, exoneração a pedido, demissões de natureza disciplinar ou 
falecimento. Dos fatores de egresso, o único que se mostra previsível, na 
metodologia de simulação adotada no presente estudo, é a inatividade por 
tempo de serviço. 

 O efetivo da Corporação está em constante mudança, pois o militar da ativa 

que atingir os 30 anos de serviço ativo, nos casos normais, é obrigado a ser transferido 

para a reserva remunerada e em decorrência de tal situação é criado um claro na vaga 

ocupada, que por sua vez, deve ser preenchida através dos processos de 

recrutamento. 

Outra que influencia na recomposição do efetivo é que o militar da ativa pode 

averbar em seu tempo de serviço prestado na Corporação o período trabalhado em 

outro regime antes do seu ingresso, conforme prevê o artigo 36 da Constituição do 

Estado de Minas Gerais (MINAS GERAIS, 2018).  Tal situação tem sido corriqueira e 

em decorrência desse fato a saída de militares tem sido grande. Ainda destacam 

Couto-oliveira & Rosa (2018, p.88), a “possibilidade de averbação de tempo”, traz 

consequências diretas para o planejamento do efetivo na Corporação. 

Como se pode observar o efetivo é dinâmico e está em constante 

movimentação, em que pese a lei estipular o limite máximo para novas contratações. 

Entretanto, a Corporação precisa se adequar a realidade de crescimento da 

população e das industrias e comércios no Estado. Para tanto, foi previsto no Plano 

de Comando uma expansão de suas Unidades até o ano de 2026, que por sua vez 

envolve o efetivo, e consequentemente um aumento da demanda no setor de 

recrutamento e seleção. (MINAS GERAIS, 2017) 

  É de grande importância que o CBMMG controle o índice de turnover de modo 

que mantenha o seu capital intelectual de forma que não cause grandes impactos 

sobre a estrutura organizacional em decorrência de um alto índice de rotatividade.  

Capital intelectual é definido por Stewart (1998, p.13) como 

 a soma dos conhecimentos de todos em uma empresa o que lhe proporciona 
vantagem competitiva. Ao contrário dos ativos, com os quais empresários e 
contadores estão familiarizados – propriedade, fábrica, equipamentos, 
dinheiro constituem a matéria intelectual: conhecimento, informação, 
propriedade intelectual, experiência, que pode ser utilizada para gerar 
riqueza.  

 



 
 

Dentro dessa premissa o capital Intelectual aparece como um diferencial nas 

organizações, tendo em vista que agrega valores aos produtos e ou serviços, valoriza 

o militar e amplia sua capacidade de resposta frente as demandas geradas, tanto 

administrativas como operacionais. 

De acordo com Couto-oliveira & Rosa (2018, p.) 

Existe uma quantidade de vagas a ser definida para cada concurso ao CFO 
BM que permita ao CBMMG prover todos os níveis hierárquicos do QO-BM, 
de acordo com as suas necessidades, e, ao mesmo tempo, oferte maiores 
possibilidades de alcançar o topo da carreira aos concursados? Por um lado, 
aparentemente, pode-se perceber que a oferta média anual de vagas para o 
CFO BM, baseada no quantitativo de cargos previsto na Lei de Efetivo para 
cada posto do QO-BM (especialmente nos três níveis finais do quadro), pode 
acarretar uma estagnação na carreira devido à falta de vagas para 
continuidade das promoções previstas no Estatuto.  

 

Essas questões devem ser tratadas no âmbito dos recursos humanos. 

A DRH mensalmente emite um relatório do efetivo da Corporação, onde 

constam todos os cargos ativados, para aquele período. Com base na análise dos 

quadros e gráficos percebe-se uma pequena variação no efetivo. Do ano de 2015 a 

2016 ocorreu um acréscimo de 146 militares. No período de 2016 até 2017, ocorreu 

um decréscimo de 303 militares e entre os anos de 2017 e 2018 observa-se 

novamente um acréscimo no efetivo de 169 militares. (Tab. 3) 

 O aumento do efetivo da Corporação é estruturado através de um processo que 

se baseia no crescimento da instituição a demanda de capilaridade no Estado, com o 

objetivo de reforçar a presença efetiva e capacidade de oferecer respostas com um 

padrão de qualidade adequado a atividade, será necessário, entretanto estruturar o 

efetivo da Corporação de maneira condizente com essa nova demanda. Com base 

nessa situação uma projeção de efetivo indica a necessidade de 7.929 militares até 

2018, conforme especifica o plano de comando. (MINAS GERAIS, 2017) 

 

 

 

 



 
 

    Tabela 3: evolução do efetivo militar do Corpo de Bombeiros Militar de Minas 
Gerais(CBMMG) para 2015 a 2018. 

Ano Mês Efetivo 

2015 julho 6024 

2016 dezembro 6166 

2017 dezembro 5863 

2018 dezembro 6032 

     Fonte: Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG). Diretoria de 
Recursos Humanos (DRH). 

 

A Resolução n. 802, de 10 de agosto de 2018, aprovou o Resumo dos Cargos 

Ativados, o Quadro de Organização e Distribuição (QOD) e o Detalhamento e 

Desdobramento do Quadro de Organização e Distribuição (DD/QOD) do Corpo de 

Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) e revoga a Resolução nº 791, de 07 de 

junho de 2018. (MINAS GERAIS, 2018) 

 O anexo “A”, no seu item VII, da mesma resolução, apresentou o resumo do 

efetivo geral do CBMMG, (tab. 4). 

 

Tabela 4: Resumo dos Quadros Ativados no Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) 
para o ano de 2018. 

Oficiais 817 
Praças 6445 
Total do CBMMG 7262 

Fonte.: anexo “a” -  Resolução nº 802, de 10 de agosto de 2018.  (resumo dos cargos ativados no 
CBMMG). 

 

4.5 Papel da (DCS) na estrutura 

 A (DCS) é a responsável institucional pela seleção de recursos humanos para 

os quadros técnico-administrativo do CBMMG, envolvendo a estruturação e o 

aperfeiçoamento de metodologias e processos relacionados ao planejamento, 

coordenação e acompanhamento das seleções. 

São atribuições da Divisão de Concursos e Seleção de Pessoal, 

a) O planejamento, coordenação e acompanhamento dos Concursos Públicos 

internos e externos, destinados a selecionar candidatos para o Quadro de Oficiais e 

Praças da Corporação, além da execução de todas as fases dos concursos internos;  



 
 

b) O gerenciamento da realização dos Concursos Públicos, executados por empresa 

especializada contratada, destinados a selecionar militares, para o Quadro 

Permanente de Pessoal do CBMMG; 

A DCS é o setor da Corporação, lotado na Academia de Bombeiros Militar 

(ABM), responsável pelo recrutamento e seleção dos diversos cursos e concursos. 

Suas missões são definidas no artigo 35 da Resolução 690 de 15 de setembro de 

2016. Onde na prática diária são as seguintes: 

- emitir parecer em mandados de segurança; 

 - emitir parecer em solicitações referentes a pedidos de vagas em cursos; 

- confeccionar editais para concursos internos e externos; 

- realizar todos os atos previstos nos editais para a realização dos concursos 

internos externos; 

- cumprir escalas administrativas e operacionais; 

Já a resolução nº 802, de 10 de agosto de 2018, que aprova o resumo de cargos 

ativados no CBMMG, define o efetivo da DCS, da seguinte forma:  

a) 1 Major BM – Chefe. 

b) 1 Capitão BM – Adjunto de Concursos Externos. 

c) 1 Tenente BM - Seção de Processos Seletivos Internos. 

d) 5 Praças como auxiliares. 

Entretanto, o efetivo existe é de: um Major, um Tenente, e quatro praças, para 

fazer frente a toda demanda de recrutamento e seleção da Corporação. 

 

4.6 Processos de recrutamento e seleção. 

Como foi dito nos capítulos iniciais o processo seletivo no CBMMG visa buscar 

no mercado externo de recursos humanos, pessoas qualificadas e capacitadas a 

absorverem a cultura da Corporação, e se adequar a missão, visão e aos objetivos do 

negócio, tendo em vista que a missão do bombeiro militar é muito especifica a 

caserna.  



 
 

  Desde que o CBMMG se desvinculou da Polícia Militar de Minas Gerais 

(PMMG) no ano de 1999, por força da Lei Complementar nº 54, criou seu sistema 

próprio de recrutamento e seleção, que atualmente está disposto no organograma da 

Academia de Bombeiros Militar como a DCS.  

Ao criar a Divisão o sistema de recursos humanos do CBMMG teve que se 

adaptar tecnicamente com a nova missão de captar pessoas externamente e prover 

os concursos interno. Como em outras áreas os militares lotados nessa área de 

recursos humanos, fizeram um denso estágio junto ao Centro de Recrutamento e 

Seleção (CRS) da PMMG, onde aprenderam a executar as atividades. 

Desde o ano de 2011 o CBMMG possui uma Academia de Bombeiros Militar 

(ABM) própria formando oficiais e praças e aprimorando treinamento técnico de seu 

pessoal por meio de diversos cursos, incluindo modalidades a distância (EAD). 

Atualmente o quadro de servidores que integram o quadro do recrutamento e seleção 

do CBMMG, são integrados por servidores mais capacitados.   

O processo de recrutamento, seleção e formação do CBMMG e recolocação 

dos militares formados nas fileiras da Corporação concentra todas as fases na ABM.  

Vale ressaltar que até o ano de 1993, quando ainda era vinculado a PMMG, 

todo esse processo era realizado de forma descentralizada através dos Postos de 

Recrutamento e Seleção (PRS) lotados nas próprias unidades de execução 

operacional para o antigo Curso de Formação de Soldados (CFSD) e para os demais 

cursos existentes havia a Seção de Recrutamento e Seleção da Academia de Polícia 

Militar (APM).  

   Atualmente os concursos externos são totalmente gerenciados pela DCS, 

entretanto, os concursos externos, exceto o Curso de Habilitação de Oficiais (CHO), 

Exame de Aptidão Profissional (EAP) e o Estágio de Adaptação Profissional de Saúde 

(Eposau) podem ser realizados nas unidades fora da Região Metropolitana de Belo 

Horizonte (RMBH). 

    O Decreto nº. 42.899, de 17 de setembro de 2002, que aprova o Regulamento 

Geral de Concurso Público para investidura em cargo ou emprego público da 

administração direta do poder executivo do Estado de Minas Gerais, sendo que este 

é alterado pelo Decreto nº 44.388, de 21 de setembro de 2006, que determina em seu 



 
 

artigo 33, a não aplicabilidade do regulamento ao Corpo de Bombeiros Militar, segue: 

“Art.  33. Este Regulamento Geral de Concurso Público não se aplica às Empresa s 

públicas, às sociedades de economia mista, à Polícia Civil, à Polícia Militar e ao Corpo 

de Bombeiros Militar.”  

Em decorrência dessa situação criou-se um modelo próprio de recrutamento e 

seleção na Corporação, porém adequado rigorosamente as disposições legais. 

As formas de ingresso no CBMMG são feitas através de concurso público, para 

tanto, periodicamente são realizados os Cursos de Formação para praças e oficiais. 

Todo o processo tem origem com a confecção do edital. É importante ressaltar que o 

edital de qualquer concurso da Corporação passa por análise e aprovação jurídica do 

Estado Maior do CBMMG (EMBM), conforme previsto no parágrafo único do artigo 38 

da Lei n. 8666/93.  

Os concursos são compostos por fases, onde o candidato só se habilita para a 

fase seguinte se for aprovado na fase anterior. Dada a complexidade do recrutamento 

e seleção é feito um planejamento no âmbito interno da Corporação onde consta 

detalhadamente o cronograma de trabalhos, que se inicia com a confecção do edital 

e termina com o ato de convocação final para o curso pleiteado, que muitas das vezes 

é um processo lento com mais de um ano de duração.  

 Em que pese a Corporação não precisar seguir as regras estabelecidas no 

artigo 8º do Decreto nº 42.899, de 17 de setembro de 2002, que aprova o Regulamento 

Geral de Concurso Público para investidura em cargo ou emprego público da 

administração direta do poder executivo do Estado de Minas Gerais, a Corporação 

procura adequar dentro do possível ao disposto na referida legislação. 

Artigo 8º - O edital para concurso público conterá:  

I - número de ordem em série anual;  

II - nome do órgão ou entidade que promove o concurso público; 

 III - objeto e finalidade do concurso público;  

IV - menção de que será regido por este Regulamento e legislação pertinente;  

V - especificação da classe: natureza do trabalho, atribuições do cargo, nível 
de escolaridade exigido, vencimento fixado para a referência inicial do cargo 
ou emprego, jornada de trabalho, regime jurídico, número de vagas ofertadas;  

VI - número de vagas ofertadas para portadores de deficiência observada a 
legislação pertinente;  



 
 

VII - informações para inscrição: condições, preenchimento de formulário, 
data, horário, local, período, taxa, documentação exigida e disposições 
gerais;  

VIII - informação sobre isenção da taxa de inscrição e documentação exigida 
para este fim;  

IX - etapas do concurso público e número de questões por  prova; 

 X - Conteúdos programáticos, incluindo noções de direitos humanos nos 
termos da Lei Nº. 13.660, de 14 de julho de 2000, e a bibliografia sugerida;  

XI - critérios de classificação; 

 XII - citação dos municípios onde serão realizadas as provas; 

 XIII - local de entrega de comprovante de títulos, se for o caso;  

XIV - definição dos atos administrativos a serem publicados no órgão oficial 
dos Poderes do Estado;  

XV - direito de petição e procedimentos sobre recursos;  

XVI - definição dos responsáveis para decidir sobre os recursos interpostos;  

XVII - modelo de formulário para interposição de recursos; 

 XVIII - prazo de validade do concurso público;  

XIX - outras indicações específicas e peculiares.  

Parágrafo único - O formulário de inscrição conterá obrigatoriamente campo 
destinado ao número do Cadastro de Pessoa Física - CPF do candidato.  

  

A isenção na alínea, que estabelece o número de vagas ofertadas para 

portadores de deficiência desde que, observada a legislação pertinente, quanto ao 

percentual de vagas ou empregos públicos para portadores de deficiência da Lei nº. 

11.867, de 28 de julho de 1995, está também embasada no artigo 27 do Regulamento 

Geral de Concurso Público, Decreto nº 42.899, de 17 de setembro de 2002.   

 Artigo 27 - O percentual de vagas dos cargos ou empregos públicos para 
provimento por portadores de deficiência é o fixado na Lei Nº. 11.867, de 28 
de julho de 1995, observadas as especificidades das atribuições do cargo ou 
emprego público, citadas em edital de concurso público. (MINAS GERAIS, 
2002)  

 

Após a confecção do edital e sua consequente publicação no Diário Oficial do 

Estado, assim como no site do CBMMG e da Empresa contratada para, quando existir, 

além dos órgãos de divulgação pública faz-se necessário o cumprimento da Instrução 

Normativa nº. 05/2008 - TCE/MG,  

 Artigo 5º - Os Poderes, os Órgãos e Entidades das Administração Diretas e 
Indiretas do Estado e dos Municípios deverão encaminhar ao tribunal de 
Contas editais de concurso público para admissão de pessoal, devidamente 



 
 

publicados, acompanhados da legislação atinente, do Anexo IV desta 
instrução preenchido, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, antes 
da data de início das inscrições do concurso, sob pena de suspensão e/ou 
aplicação de multa diária.  

§ 1º – A análise do edital de concurso público pelo Tribunal de Contas, poderá 
ocorrer nos 60 (sessenta) dias que antecedem a data de início das inscrições 
para o concurso. 

 § 2º - O transcurso do prazo citado no parágrafo anterior, sem manifestação 
do Tribunal de Contas, autorizará o prosseguimento do certame, sem prejuízo 
de, a qualquer tempo, verificadas irregularidades, venha o Tribunal anular ou 
suspender o concurso na fase em que se encontrara. 

 §3º – A partir de 01 de fevereiro de 2009 a documentação elencada no caput 
deste artigo deverá ser encaminhada por meio eletrônico. 

[...] (MINAS GERAIS, 2010) 

  

 O Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais (EMEMG), Lei 5301 de 16 

de outubro de 1969, alterado pela Ementa com redação dada pelo art. 1º da Lei 

Complementar nº 95, de 17 de janeiro de 2007, especifica os critérios para inclusão 

no CBMMG, conforme expresso em seu artigo 5º, alterado pela Lei Complementar nº. 

115, de 5 de agosto de 2010, que segue:  

Artigo 5º - O ingresso nas instituições militares estaduais dar-se-á por meio 
de concurso público, de provas ou de provas e títulos, no posto ou graduação 
inicial dos quadros previstos no § 1º do artigo 13 desta Lei, observados os 
seguintes requisitos: 

 I - ser brasileiro;  

II - possuir idoneidade moral;  

III - estar quite com as obrigações eleitorais e militares;  

IV - ter entre 18 e 30 anos de idade na data da inclusão, salvo para os oficiais 
do Quadro de Saúde, cuja idade máxima será de 35 anos;  

V - possuir nível superior de escolaridade para ingresso na Polícia Militar e 
nível médio de escolaridade ou equivalente para ingresso no Corpo de 
Bombeiro Militar;  

VI - ter altura mínima de 1,60m (um metro e sessenta centímetros), exceto 
para oficiais do Quadro de Saúde;  

VII - ter aptidão física; 

 VIII - ser aprovado em avaliação psicológica; 

 IX - ter sanidade física e mental; 

 X - não apresentar, quando em uso dos diversos uniformes, tatuagem visível 
que seja, por seu significado, incompatível com o exercício das atividades de 
policial militar ou de bombeiro militar.  

[...]  (MINAS GERAIS, 2010) 

 



 
 

 O EMEMG estabelece ainda que,  

Art. 6º-C – Para ingresso no Quadro de Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar 
é exigida a aprovação no curso de formação de oficiais, em nível superior de 
graduação, promovido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas 
Gerais, sem prejuízo do disposto no § 2º do art. 13. (Artigo acrescentado pelo 
art. 3º da Lei Complementar nº 115, de 5/8/2010.) 

Art. 6º-D – Para ingresso nos Quadros de Praças e de Praças Especialistas 
do Corpo de Bombeiros Militar é exigida a aprovação em curso de formação 
promovido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais, sem 
prejuízo do disposto no § 4º do art. 13. (Artigo acrescentado pelo art. 3º da 
Lei Complementar nº 115, de 5/8/2010.) 

Art. 6º-E – Para ingresso no Quadro de Oficiais Capelães da Polícia Militar ou 
do Corpo de Bombeiros Militar é exigida conclusão de graduação em curso 
de nível superior, devidamente reconhecida nos termos da legislação de 
ensino em vigor, em área do conhecimento compatível com a função de 
assistência religiosa a ser exercida. 

 Onde estabelece dessa forma as condições mínimas exigidas para os 

candidatos a uma vaga nas fileiras da Corporação. 

 Observa-se que a Diretoria de Recursos Humanos (DRH) não participa de 

nenhuma das fases do recrutamento e seleção, formação e redistribuição do efetivo, 

em que pese ser o setor específico do CBMMG que gerencia os recursos humanos 

da Corporação. 

Os processos seletivos internos são destinados ao preenchimento de vagas em 

cursos de habilitação e especialização, bem como nos diversos cursos destinados a 

administração do CBMMG. Todo o processo seletivo, desde a confecção do edital até 

o ato de convocação para a matrícula são realizados pela DCS.  

Os Principais processos seletivos internos são:  

- Curso de Salvamento em Altura (CSALT);  

- Curso de Mergulho Autônomo (CMAUT); 

 - Curso de Salvamento Terrestre (CST);  

- Curso de Salvamento em Soterramentos, Enchentes e Inundações (CSSEI);  

- Exame de Aptidão Profissional (EAP);  

- Curso de Atendimento a Produtos Perigosos (PP); 

- Curso de Atualização em Segurança Contra Incêndio e Pânico – EAD 

(CASCIP/EAD). 



 
 

O quadro 1 apresenta os cursos planejados para o ano de 2019, 

Quadro 1 – Rol de cursos de qualificação planejados no Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais 
(CBMM) para execução em 2019. 

CURSOS DE QUALIFICAÇÃO 2019 TOTAL 

TEM ABM 10º BBM 2° COB  4º COB 5° COB 6° COB  
 
 
 
 

20 CURSOS 
 
 

CST ABM 10º BBM      

CPCIF ABM   3° COB 4º COB  6º COB 

CIURB ABM  2° COB   5° COB  

CSV 
 

 2° COB  4° COB   

CSALT ABM   3º COB  5° COB  

CMAUT ABM   3° COB   6º COB 

CSSEI 
 

      

BREC ABM 10º BBM      

PP ABM       

Fonte: Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG). Academia de Bombeiros Militar (ABM) 
Divisão de Desenvolvimento DCS. Ano de 2018 

         

A previsão é que sejam executados 20 cursos durante o ano de 2019, com a 

presença de 600 militares. 

De acordo com a Divisão de Desenvolvimento da ABM, o planejamento para 

os cursos que ocorrerão no período compreendido entre os anos 2020 a 2022, são 

apresentados no quadro 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Quadro 2 – Rol de cursos planejados para o ciclo 2020/2022 

 2020 2021 2022 

1º COB 
TEM, CST, CPCIF, CIURB, 

CSV, CSALT, CMAUT, 
CSSEI, BREC e PP 

TEM, CST, CPCIF, CIURB, 
CSV, CSALT, CMAUT, 

CSSEI, BREC e PP 

TEM, CST, CPCIF, CIURB, 
CSV, CSALT, CMAUT, 

CSSEI, BREC e PP 

2º COB CST, CPCIF, CSV TEM, CIURB, CSALT CST, CMAUT, PP 

3º COB TEM, CIURB, CSALT CST, CPCIF, CMAUT TEM, CSV, CSSEI 

4º COB CST, CPCIF, CMAUT TEM, CIURB, CSSEI CST, BREC, PP 

5º COB TEM, CIURB, CSSEI CST, CSV, BREC TEM, CPCIF, CSALT 

6º COB CST, CPCIF, BREC TEM, CIURB, CSV CST, CSALT, PP 
 2023 2024 2025 

1º COB 
TEM, CST, CPCIF, CIURB, 

CSV, CSALT, CMAUT, 
CSSEI, BREC e PP 

TEM, CST, CPCIF, CIURB, 
CSV, CSALT, CMAUT, 

CSSEI, BREC e PP 

TEM, CST, CPCIF, CIURB, 
CSV, CSALT, CMAUT, 

CSSEI, BREC e PP 

2º COB TEM, CPCIF, CSV CST, CIURB, CSSEI TEM, CST, BREC 

3º COB CST, CIURB, PP TEM, CPCIF, BREC TEM, CST, CSV 

4º COB TEM, CPCIF, CSV CST, CIURB, CSV TEM, CST, CSALT 

5º COB CST, CIURB, PP TEM, CPCIF, CSV TEM, CST, CMAUT 

6º COB TEM, CPCIF, CSV CST, CIURB, CMAUT TEM, CST, CSSEI 

 2026 

 
 
 
 

1º COB 
TEM, CST, CPCIF, CIURB, 

CSV, CSALT, CMAUT, 
CSSEI, BREC e PP 

2º COB TEM, CST, CIURB 

3º COB TEM, CST, CIURB 

4º COB TEM, CST, CIURB 

5º COB TEM, CST, CIURB 

6º COB TEM, CST, CIURB 

  Fonte: Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG). Academia de Bombeiros Militar (ABM)      

Divisão de Desenvolvimento DCS. Ano de 2018 

Diante do quadro apresentado verifica-se a intensidade de cursos que 

ocorrerão no período proposto pelo Plano de Comando. É importante salientar que os 

processos seletivos, desde a confecção dos editais serão realizados pela DCS. 

 Os concursos externos são concursos públicos destinados ao provimento de 

vagas e ao ingresso de novos militares no CBMMG sendo os seguintes: Esposa, Cis, 

CFO, CFC Especialista, CFS especialista, CFS especialista.  

  

 

 

 



 
 

5. O PLANO DE COMANDO DO CBMMG E A PREVISÃO DE CRESCIMENTO DO 

EFETIVO 

O CBMMG através do seu Plano de Comando para o período de 2015/2026, 

está atento as necessidades atuais da Corporação, organizado dentro de uma visão 

de futuro com o objetivo de desenvolver ações que fortaleçam a Corporação.  Com 

ideais voltados para os princípios norteadores como a desburocratização, a 

descentralização, a transparência, a avaliação de resultados, a ética e o 

profissionalismo com ênfase na segurança do cidadão.   

Com a atual expectativa de crescimento previsto no Plano de Comando do 

CBMMG, o efetivo da Corporação está em crescimento. No ano de 2000 eram de 3 

821 militares, em 2016, já existiam 5 795. (MINAS GERAIS, 2017). A crescente 

demanda pelo serviço típico da atividade de Bombeiro, aliado ao crescimento da 

Corporação e a implantação de novas unidades pelo Estado tornam necessário 

estruturar o efetivo adequando-o a realidade. E ainda, a projeção de efetivo indica a 

necessidade de 7 929 militares até o final do ano de 2018. (MINAS GERAIS, 2017). 

No período compreendido entre os anos de 2015 e 2016, foram criadas 9 novas 

unidades, dentre Frações, Comandos Operacionais e Unidades de Operações 

Aéreas. Foram elevadas ainda, outras 10 unidades, para Companhias Independentes 

e Companhias Operacionais. (MINAS GERAIS, 2017). 

Com base no Índice de Vulnerabilidade ao Risco (IVR), criado pela 3ª Seção 

do Estado Maior do CBMMG, cuja finalidade é estabelecer uma classificação de 

prioridades aos municípios que necessitam de instalação de uma fração de 

bombeiros. O IVR faz uma previsão dessa instalação em três ciclos, sendo o primeiro 

até 2018, o segundo até 2022 e o terceiro até 2026. 

No terceiro ciclo está prevista a instalação de frações em 124 municípios com 

mais de 30 mil habitantes até o ano de 2026. (MINAS GERAIS, 2017). 

Considerando que as frações a serem criadas serão divididas em Batalhões, 

Companhias Independentes, Companhias e Pelotões, cada uma deve possuir seu 

efetivo mínimo para funcionar. A Resolução do CBMMG  671, de 13 de julho de 2016, 

estabelece essas condições mínimas para que a fração possa ser efetivada conforme 

a tabela 5. (MINAS GERAIS, 2016). 



 
 

 

Tabela 5: Estrutura mínima para operação, instalação e elevação de Unidades Operacionais no Corpo 
de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG). 2016 

Tipo de fração Efetivo mínimo Quantidade prevista no 
Plano de Comando até o 

ano de 2026 

Batalhão 173 ... 
Companhia Independente 101 11 
Companhia  60 24 
Pelotão 30 92 

Fonte: MINAS GERAIS. Corpo de Bombeiros Militar. Resolução nº 671, de 13 de junho de 
2016. Aprova a Diretriz 03/16, que estabelece o conceito operacional e a estrutura 
mínima para a operação, instalação e elevação de unidades operacionais no CBMMG. 
Belo Horizonte, 2016. 

Nota: Sinal convencional utilizado: ...dado numérico não disponível 

 

De acordo com o Planejamento Estratégico existem 98 municípios que 

atendem aos parâmetros para instalação imediata de Postos Avançados de 

Bombeiros (PABM), bastando para isso uma análise dos setores técnicos da 

Corporação (MINAS GERAIS, 2017).  

O efetivo do CBMMG fixado pela Lei Estadual 22 415 de 16 de dezembro de 

2016, é de 7 999 militares até o ano de 2019 (MINAS GERAIS, 2016). Levando-se em 

consideração que essas frações constituam apenas pelotões, haverá uma demanda 

de 2 940 militares, (36,7%) para comporem a estrutura mínima. Devendo-se 

considerar que o atual modelo, já absorve todo o efetivo. Além dos processos seletivos 

internos referentes aos cursos de qualificação, que só para o ano de 2018, tem a 

previsão de 26 cursos. Tal situação requer um aumento expressivo do fator humano 

na Corporação e um consequente aumento na estrutura de recrutamento e seleção. 

O efetivo é distribuído e estruturado em carreiras, que por sua vez são 

especificadas em funções típicas do posto ou graduação a que pertencem, inclusive 

os vencimentos e condições hierárquicas dos integrantes da Instituição. Na estrutura 

militar as carreiras são denominadas quadros, que no caso do CBMMG, estão 

previstos no art. 13 da Lei Estadual 5 301 de 16 de outubro de1969, Estatuto dos 

Militares do Estado de Minas Gerais (EMEMG).   

Os níveis hierárquicos das carreiras e os quadros são subdivididos em cargos. 

Os cargos dos Quadros de Oficiais são denominados postos, enquanto que os cargos 

dos Quadros de Praças são denominados graduações (MINAS GERAIS, 1969). 



 
 

A porta de ingresso na Corporação é feita através do setor de recrutamento e 

seleção, (MINAS GERAIS, 1969). A atual estrutura que executa as funções de 

recrutamento e seleção está dimensionada numa divisão de concurso e seleção. Com 

um efetivo de 6 militares que desenvolvem atividades do tipo, estruturação de 

concursos internos e externos, pareceres diversos em recursos judiciais, montagem e 

correção de provas, confecção de editais dentre outras missões, além das demandas 

próprias da Academia de Bombeiros Militar (ABM), tais como serviços de guarda, 

oficial-de-dia e motorista. Para tanto, essa estrutura carece de estudo e análise para 

verificar se existe uma real necessidade de crescimento e ampliação face a nova 

situação, que está se colocando no Estado, que é a expansão da Corporação.  

O processo de recrutamento e seleção deve ser feito com zelo e dentro de 

rigorosos padrões de qualidade, pois as consequências de um erro refletem 

diretamente na prestação de serviço ao cidadão. Tendo em vista que aquele 

profissional recrutado não se adequa ao tipo de serviço requerido.  

O processo de ingresso se concretiza através do Edital, que é um ato 

administrativo onde se divulga a abertura de concorrência, fixa os requisitos para a 

participação, define o objeto e as condições básicas do contrato. “É quando a 

Administração Pública faz uma oferta de trabalho a todos os interessados que 

preencham as exigências estabelecidas por ela [...]" (DI PIETRO, 2012, p. 932). O 

edital, publicado no Diário Oficial do Estado, é o ato administrativo que recruta no 

mercado de recursos humanos os interessados a ingressarem nas fileiras da 

Corporação. 

 Diante disso torna-se mais que justificável pesquisar se o setor de 

recrutamento e seleção do CBMMG estará adequado a expansão prevista no Plano 

de Comando até o ano de 2026. 

 

 

 

 

 



 
 

6. METODOLOGIA 

Nesta seção, apresenta-se uma abordagem geral do objeto estudado, de forma 

a conhecer os caminhos e métodos utilizados para elaboração da pesquisa. Com o 

intuito de verificar os aspectos que envolvem o problema, para então atingir os 

objetivos pretendidos, criando e ampliando o conhecimento sobre o assunto para 

permitir a apresentação, no final deste estudo, de uma conclusão teórica quanto a 

necessidade de elevação da Divisão de Concurso e Seleção (DCS), à categoria de 

Centro de Recrutamento e Seleção (CRS), com vinculação técnica a Diretoria de 

Recursos Humanos (DRH). 

     Para responder a essa questão, utilizou-se de bibliografia referente às diversas 

teorias da Administração, Administração de Recursos Humanos, Técnicas de 

Recrutamento e Seleção, bem como bibliografia e legislação pertinente à 

Administração Pública, mais especificamente sobre o CBMMG, onde comparou-se, o 

processo de recrutamento e seleção do CBMMG, com outras renomadas 

Corporações. 

O real objetivo foi estudar a real necessidade de elevar a DCS, a uma categoria 

de CRS, assim como vinculá-la a DRH, através de uma análise dos métodos de gestão 

e dos processos seletivos realizados pela Divisão.  

O trabalho foi realizado através de uma pesquisa descritiva, onde buscou-se 

fazer um estudo, uma análise e o registro  das interpretações dos fatos coletados na 

DCS, assim como na legislação e doutrina vigentes no estado de Minas Gerais e na 

Corporação. Foram utilizadas técnicas padronizadas de coleta de dados para auxiliar 

na análise das variáveis propostas, tais como dados estatísticos produzidos em 

decorrência da prática na execução de concursos internos e externos. 

Durante a pesquisa buscou-se uma fundamentação teórica acerca do objeto de 

estudo, bem como a realização de uma pesquisa documental, com a coleta de 

documentos normativos e legislação sobre recrutamento e seleção produzidos no 

âmbito do CBMMG e a aplicação de questionário estruturado alguns militares que 

atuaram e atuam no setor de recrutamento e seleção da Corporação.  



 
 

Quanto a natureza da pesquisa foi qualitativa e quantitativa. Tendo em vista 

que foram levantadas informações sobre o recrutamento e seleção relacionados aos 

aspectos normativos e conceituais existentes. 

Através do método dedutivo foi possível realizar uma análise das informações 

obtidas e com o desenvolvimento do raciocínio lógico dedutivo obter uma conclusão 

a respeito do problema proposto. 

As conclusões apresentadas possuem um caráter bem próximo da realidade, 

tendo em vista que as premissas trabalhadas foram coletadas dentro do próprio setor 

que exerce as atividades de recrutamento e seleção na Corporação.  

Na fase de coleta de dados foram agrupadas informações com base em 

premissas para subsidiar a objeção das seguintes hipóteses e consequentemente 

questionar o próprio problema da pesquisa, tais como:  a DCS está preparada para 

executar as ações de recrutamento e seleção diante do novo quadro de expansão e 

crescimento da Corporação, o setor de recrutamento e seleção do CBMMG só 

funcionará com mais eficiência e eficácia se estiver vinculado a DRH. 

Diante dessa linha de desenvolvimento do trabalho, as hipóteses foram 

testadas e com base em tais axiomas foi possível oferecer uma conclusão mais 

concreta e com base na realidade. Com propostas dentro de uma lógica exequível 

que esteja dentro da realidade executiva do CBMMG e do Estado de Minas Gerais.  

 Com o trabalho buscou-se abordar o tema, postulado, em profundidade, 

inserindo nas análises um considerado número de teorias e comprovações 

documentais relacionadas ao assunto. Foram realizadas pesquisas documentais em 

Leis e Decretos Estaduais e normas, tais como resoluções e regulamentos sobre 

recrutamento e seleção e recursos humanos produzidas pelo CBMMG.     

A pesquisa foi baseada na documentação indireta e buscou efetuar um 

levantamento de todos os dados possíveis sobre o assunto pesquisado, 

independentemente das técnicas utilizadas, num primeiro momento, em arquivos da 

DCS, legislação em geral e teorias sobre administração de diferentes autores.  O 

objetivo foi recolher informações preliminares sobre o campo pelo qual se 

desenvolveu o trabalho. Este levantamento de dados foi feito de duas formas: 



 
 

1º) Pesquisa documental. Foram coletados dados relativos a documentos, 

escritos e não escritos. As principais fontes de documentos utilizadas foram são: 

arquivos da DCS, arquivos particulares de militares da DCS, fontes estatísticas tais 

como o IBGE, obras de autores renomados da Administração de Recursos Humanos. 

  2º) pesquisa bibliográfica. Reuniu-se toda a bibliografia possível sobre o tema 

pesquisado, desde pequenas publicações escritas até decretos e estudos mais 

complexos relativos ao setor de recrutamento e seleção.  O objetivo principal foi 

coletar o maior número possível de informações sobre o problema, o que possibilitou 

uma visão mais clara sobre o assunto, e delineou o roteiro do trabalho dentro de uma 

lógica clara e principalmente agradável. As fontes  documentais utilizadas foram: 

livros, monografias, artigos, reportagens, dados estatísticos entre outros. 

 3º) Pesquisa de campo. Foi feita uma pesquisa de campo, por meio de 

aplicação de uma entrevista aos militares da DCS.  

A entrevista foi composta por questões do tipo abertas e destinou-se aos 

militares que trabalham no processo seletivo da Corporação e foi aplicada por meio 

de correio postal, utilizando-se do e-mail Corporativo, tendo como entrevistados: 

   a) oficiais e praças que pertenceram e pertencem a DCS;  

   b) Oficiais do Quadro de Oficial de Saúde (QOS) que apoiam a realização dos 

processos seletivos (apêndice) 

 Os dados foram analisados, interpretados, comparados e sistematizados para 

permitir um desenvolvimento e entendimento ideal dos objetivos propostos e a 

verificação do problema formulado. 

 

  

 

 

 

 

 



 
 

7.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na busca em responder a complexidade do problema gerador da pesquisa, 

todos os esforços foram direcionados para estudar qual a necessidade de elevação 

da Divisão de Concurso e Seleção (DCS), à categoria de Centro de Recrutamento e 

Seleção (CRS), com vinculação técnica a Diretoria de Recursos Humanos (DRH). 

Apoiado no objetivo geral que resumiu a ideia central do trabalho, buscou-se 

expressar de forma clara qual é a intenção da pesquisa, sendo: verificar a necessidade 

de elevação da DCS, à categoria de CRS.  

Desmembrado em três objetivos específicos o assunto foi tratado de forma 

mais detalhada, contribuindo para a delimitação do tema, na busca por oferecer uma 

resposta mais concreta. Sendo os seguintes: 

a) foram levantadas informações sobre a necessidade de expansão da DCS, 

face ao crescimento do CBMMG; 

b) foram identificadas as demandas necessárias tais como estrutura física, 

número de efetivo e os processos internos de trabalho para o novo modelo de 

recrutamento e seleção;   

c) foram reunidas as informações que permitiram estabelecer uma estrutura de 

Centro de Recrutamento e Seleção adequada a nova política de crescimento da 

Corporação.   

Entende-se que as metas propostas foram cumpridas, pois seguiram um 

embasamento lógico delineado por um rol de assuntos que se estabeleceram num 

sentido racional, onde perpassou pelas teorias da administração de recursos 

humanos, que embasou a ideia de que compete a DRH gerir a captação de novos 

talentos e não a ABM. Detalhou-se os principais processos de recrutamento, seleção 

e treinamento de pessoal, e suas importâncias para a sobrevivência das empresas.  

Na sequência foi explicado como o assunto é abordado na Corporação, e as 

principais dificuldades do setor que executa diretamente a contratação de novos 

talentos e o treinamento de pessoal, que no caso é feito pela DCS. 

Outro ponto importante foi relacionar o assunto com o Plano de Comando da 

Corporação que prevê um crescimento expressivo do fator humano até o ano de 2026. 



 
 

É importante ressaltar que a efetivação de profissionais adequados e bem 

qualificados, através de complexos processos de recrutamentos e seleção, no 

mercado externo e interno de recursos humanos, vem diminuindo os custos com 

pessoal e melhorando cada vez mais, a qualidade na prestação dos serviços e a 

imagem das Corporações.  

Em decorrência dessa situação os processos de Recrutamento e Seleção de 

Pessoal dentro de uma Corporação devem ser criteriosos, e fazer parte de um 

complexo planejamento. Diante disso é possível observar a importância de planejar e 

captação de novos servidores para compor o quadro de pessoal das empresas 

públicas e privadas. O assunto passa a ser tratado como uma atividade que exige 

uma metodologia própria para o preenchimento de tais vagas. Desenvolver um 

planejamento eficiente para suprir a necessidade de pessoal, recrutar, selecionar, 

capacitar e desenvolver um ambiente produtivo dentro de uma organização é um 

trabalho que exige um olhar técnico, crítico, objetivo e atento as demandas da 

Corporação. 

A proposta deste trabalho foi mostrar que o processo de Recrutamento e 

Seleção visa valorizar o capital humano do CBMMG e que, quando esses processos 

são feitos adequadamente garantem o ingresso de novos talentos com potencial e 

qualidade que irão desenvolver cada vez mais a Corporação no tocante a prestação 

de serviços, tendo como consequência o crescimento da nossa instituição. 

Com base nos estudos desenvolvidos durante a pesquisa e as análises 

realizadas acerca do tema proposto foi possível observar que a Corporação recruta 

com excelência seus novos talentos, em que pese enfrentar diversas dificuldades 

durante o processo.    

Outra questão que merece destaque durante a pesquisa é que a contratação 

de novos talentos para a Corporação tem ocupado cada vez mais a centralidade das 

discussões internas, tendo em vista que o recrutamento e seleção além de ser uma 

porta de entrada é o primeiro contato entre o CBMMG e o candidato.  

Verificou-se com a pesquisa que o processo de recrutamento e seleção de 

pessoal na Corporação ocorre de forma adequada e eficaz, porém sugere-se que os 

procedimentos seguidos neste trabalho de pesquisa sejam seguidos, para que haja 

uma melhora contínua do nosso efetivo. 



 
 

Com base no tema trabalhado procurou-se desenvolver os estudos acerca da 

necessidade de crescimento da Divisão de Concurso e Seleção para fazer face ao 

crescimento do CBMMG até o ano de 2026, conforme está estipulado no Plano de 

Comando. Além da análise anterior, foi possível verificar a necessidade de vinculação 

técnica à Diretoria de Recursos Humanos.  

Diante do material coletado e utilizado como referência para os estudos foi 

possível aprofundar no tema proposto e desenvolver uma compreensão de como 

funciona o processo de recrutamento e seleção na Corporação de Bombeiros.  

No desenvolvimento das atividades procurou-se identificar e analisar os 

métodos de gestão dos recursos humanos, e dos processos seletivos no âmbito do 

CBMMG, de forma que assunto pode ser trabalhado com base em estudos que tratam 

da matéria no meio intelectual.  

Diante dos estudos realizados percebeu-se que a DCS não está posicionada 

de forma adequada dentro da estrutura do CBMMG. Com base na literatura que trata 

do assunto de RH o recrutamento, seleção e desenvolvimento fica fragilizado no 

aspecto da gestão de pessoas. Em que pesa verificar esforços isolados no sentido de 

dinamizar os processos seletivos internos e externos.  

É importante ressaltar que o sucesso da Administração Pública está 

intimamente relacionado à qualidade do efetivo que a compõe, sendo de extrema 

relevância um processo de recrutamento e seleção, feito com alta eficiência e eficácia, 

para compor e recompor o seu quadro de pessoal.  

Logo no início da pesquisa verificou-se que o setor que trata do recrutamento, 

seleção e treinamento dos nossos militares não recebe investimentos adequados a 

sua importância para a Corporação e nem tão pouco verificou-se uma política de nível 

superior de apoio as condições de melhor execução das atividades, tendo em vista 

trata-se de um setor altamente estratégico da Corporação, conforme percebido na 

fundamentação teórica.   

   É possível verificar que todas as fases do Recrutamento e Seleção são restritas 

à DCS, que por sua vez está vinculada a ABM e não ao setor de Recursos Humanos 

da Corporação. A visão estratégica dos Recursos Humanos da Corporação está 

postulada dentro da estrutura da DRH, e com isso essa passa a ter uma visão mais 



 
 

concreta e real sobre a necessidade de distribuição efetiva desse contingente no 

cenário interno. Tal assunto não foi aprofundado nesse trabalho, pois carece de um 

estudo específico, mais coeso e denso.  

 Constata-se após a pesquisa que o recrutamento, seleção e treinamento de 

pessoal são realizados da forma correta pela equipe da DCS, e essa situação tem 

refletido positivamente na Corporação. Os talentos humanos captados no mercado 

externo de recursos humanos têm agregado valor ao serviço da caserna, pois são 

militares novos com ótimas qualificações pessoas, tanto físicas como intelectuais. 

Entretanto, como se abstrai das entrevistas os resultados só são positivos devido ao 

esforço e espírito de corpo dos integrantes da DCS, uma vez que é notória a falta de 

investimentos em todos os setores dos processos seletivos, que vão desde a 

qualidade do sinal de internet até a falta de agilidade nos despachos.   

 Tomando-se ainda por base o Plano de Comando, tem-se que de fato ocorrerá 

um crescimento de aproximadamente 36, 7% do efetivo total até o ano de 2026. 

Entretanto, como a missão da DCS não se restringe apenas a captação de recursos 

humanos no mercado externo, existem ainda os concursos internos que já geram uma 

demanda muito alta. Essa afirmativa já é mais do que suficiente para que a estrutura 

atual seja reforçada. 

 Durante a pesquisa foi possível verificar que nos momentos de crise a procura 

por emprego tem aumentado consideravelmente, dentro deste contexto o setor de 

Recursos Humanos das Organizações tem tomado um significado cada vez mais 

voltado para o planejamento estratégico e a contratação de pessoas. 

No CBMMG não é diferente, com a clara intenção de buscar os melhores 

profissionais no mercado externo, o setor de recrutamento e seleção necessita de uma 

reformulação geral. Em que pese estar executando com maestria sua função a DCS 

seria melhor gerida se estivesse vinculada a DRH, pois somente essa última possui 

uma estratégica do efetivo na Corporação. A ABM deve ater-se a formação do militar 

e logo em seguida devolvê-lo a DRH para o remanejamento de forma lógica e 

consciente na Corporação.  

É através do setor de RH que se pode identificar se os perfis dos candidatos 

ao preenchimento das vagas está dentro daquilo que o CBMMG precisa. Dessa forma 

linha de pensamento, corroborada pela vasta literatura sobre RH estuda, a Diretoria 



 
 

de Recursos Humanos, possui uma visão estratégica adequada quanto a alocação e 

deslocamento dos servidores recém ingressados ou que já estão há mais tempo na 

execução das tarefas. 

A própria resolução nº 480, de 27 de setembro de 2012, que define a missão 

da DRH já traz em seu texto a competência de quem é a principal competência de 

gerir o efetivo da Corporação.  

A maior parte da literatura estudada sobre recrutamento e seleção dá por certo 

que esse assunto deve ser tratado no departamento próprio de recursos humanos da 

Organização. Para tanto é altamente viável que a DRH assuma essa posição 

estratégica e crie ou vincule a sua estrutura um Centro de Recrutamento e Seleção, 

para tratar do assunto em pauta, pois daria ao setor uma maior autonomia e agilidade 

dos seus atos. 

Como se pode observar com a análise das entrevistas, foi unânime o fato que 

o efetivo que atua na DCS é insuficiente para o desenvolvimento das atividades. São 

inúmeras as demandas que na maioria das vezes sobrecarrega o militar. 

Outro ponto abordado durante as entrevistas foi localização da estrutura física 

da Divisão, que é ao lado da banda de música, e que o barulho intermitente dificulta a 

realização das atividades. 

 Questões relevantes também foram levantadas nas entrevistas, tais como a 

inconsistência do sinal de internet, a falta de novas tecnologias aplicadas ao setor.  

Na oportunidade, e como forma de contribuir para o crescimento dos processos 

de recrutamento, seleção e treinamento na Corporação, e com base no conteúdo 

analisado com as entrevistas, seguem algumas sugestões para os trabalhos futuros: 

a) elevação da DCS a condição de CRS, vinculada a DRH; 

b) mudança da estrutura física para um local adequado; 

c) implementação de um Sistema informatizado específico para o setor; 

d) complementação do efetivo; 

e) aquisição de uma máquina com aplicativo específico para corrigir e grampear 

provas; 



 
 

f) criação de um manual de recrutamento, seleção e treinamento; 

g) realização de seminários com a finalidade de padronizar as ações na 

Corporação; 

h) implementação de processos de treinamento.  

Tais sugestões têm como objetivo o aprimoramento dos processos de 

recrutamento, seleção e treinamento na Corporação. Esta pesquisa é apenas um 

estudo inicial de um assunto de extrema importância para fomentar o desenvolvimento 

eficaz das atividades típicas de Bombeiros. Vale esclarecer que outros estudos serão 

necessários para complementar e esclarecer as questões que surgiram durante os 

trabalhos.  

Assim diante de tudo que foi exposto até aqui, a pesquisa dá-se por encerrada, 

mas com a plena certeza que os objetivos propostos foram atingidos mesmo diante 

de diversas dificuldades. Porém, vale ressaltar, que o assunto não foi exaurido, devido 

a sua complexidade. 
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APÊNDICE A 

(ROTEIRO DE ENTREVISTA) 

 

Senhor entrevistado,  

Como é do Vosso conhecimento estou participando do Curso de Gestão em 

Políticas Públicas (CGEPP), na Fundação João Pinheiro (FJP). 

Como parte integrante da metodologia de ensino aplicada aos cursos de Pós-

graduação faz-se necessário desenvolver um trabalho final de conclusão de curso 

(TCC). Para tanto, estou produzindo uma monografia, sob a orientação do Ten-cel BM 

Alexandre Gomes Rodrigues, cujo o problema a ser pesquisado é verificar qual a 

necessidade de elevação da Divisão de Concurso e Seleção (DCS), à categoria de 

Centro de Recrutamento e Seleção (CRS), com vinculação técnica a Diretoria de 

Recursos Humanos (DRH).  

O recrutamento e seleção no CBMMG, está inserido no contexto estadual, e 

para isso depende da situação socioeconômica vivenciada no Estado. Em que pese 

uma crise financeira sem precedente arrochar as finanças públicas e limitar o grau de 

investimentos, a Corporação tem crescido e expandido seu efetivo, estrutura, 

adquirido novos materiais e equipamentos.  

Entretanto é necessário verificar se o setor responsável pelo recrutamento, 

seleção e treinamento está preparado para atuar e se o seu posicionamento dentro 

da Corporação está correto e adequado.  

Para tanto faz-se necessário efetuar o levantamento de dados e 

questionamentos capazes de subsidiar a pesquisa. 

Diante disso, gostaria de contar com a vossa contribuição para responder às 

questões abaixo, que serão primordiais para a consolidação dos trabalhos. As 

respostas serão oportunas até 17 de setembro de 2018, em razão do prazo definido 

para entrega da monografia, e poderão ser encaminhadas via e-mail institucional, para 

a caixa postal, cujo o endereço eletrônico é: (giovane.prates@bombeiros.mg.gov.br), 

ou efetuar a busca pelo nº 110.174-0. 

Atenciosamente,  



 
 

(a)Giovane Prates Teixeira, Major BM 

Belo Horizonte, 13 de setembro de 2018. 

 

QUESTÕES:  

Primeira questão  

Há quanto tempo você trabalha ou trabalhou na área de recrutamento e seleção do 

CBMMG?   

 Segunda questão 

Qual o setor que você atuou ou atua na estrutura da DCS? Descreva:   

Terceira questão 

Já recebeu algum tipo treinamento para exercer a atividade de recrutamento e 

seleção? Qual o tipo de treinamento? Quando? Onde?   

Quarta questão 

Qual a legislação e documentação você consulta ou consultou para realizar suas 

atividades no setor de recrutamento e seleção?   

Quinta questão 

Quais os pontos positivos que te auxiliam ou auxiliaram na realização das suas 

atividades no setor recrutamento e seleção?     

Sexta questão 

 Quais os pontos negativos que atrapalham ou atrapalharam na realização das suas 

atividades no setor de recrutamento e seleção?      

Sétima questão 

Quais sugestões podem ser envidadas para otimizar o trabalho de recrutamento e 

seleção no CBMMG?  

 

  



 
 

Oitava questão  

O Senhor considera o posicionamento da DCS, no organograma do CBMMG, 

adequado? 

Nona questão 

Questão direcionada apenas aos militares da DCS: O Senhor considera o 

organograma e efetivo adequados para atender as demandas de realização de 

concursos interno e externos?  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

APÊNDICE B 

(Descrição e análise das respostas das entrevistas) 

Ao proceder com a entrevista, buscou-se aproximar do objeto da pesquisa o 

máximo possível, através de questões diretas simples e ao mesmo tempo 

provocativas, levando em consideração que a entrevista representa uma técnica de 

coleta de dados na qual todo pesquisador tem um contato mais direto com a pessoa, 

no sentido de se inteirar de suas opiniões acerca de um determinado assunto.  

Foi utilizada uma entrevista estruturada, com perguntas definidas onde o 

entrevistando focou suas respostas nos principais itens que se relacionaram com o 

objeto da pesquisa. O objetivo proposto durante a elaboração da pesquisa foi obter 

respostas concretas quanto a função, situação atual e competências da DCS, na 

Corporação. 

A análise das questões foi realizada por grupos de respostas. Para cada 

questão agrupou-se o montante de respostas e na sequência procedeu-se a análise. 

Como foram entrevistados todos os militares que pertencem a DCS, sendo um total 

de seis, as entrevistas foram transcritas e logo abaixo analisadas. O mesmo 

procedimento foi adotado com outros dois militares que serviram ou apoiam no serviço 

de recrutamento, seleção e treinamento, onde temos: 

Primeira questão  

Há quanto tempo você trabalha na área de recrutamento e seleção do CBMMG?  

As respostas foram as seguintes: 

- 06 meses. 

- 09 meses 

- 10 meses 

- 12 anos 

- 12 anos 

ANÁLISE: Quanto ao tempo de serviço, três militares possuem menos de 12 meses à 

frente de suas funções. Dois possuem 12 anos, entretanto 01 dos que possuem 12 



 
 

anos está em processo de aposentadoria. Isso se mostra como um fator negativo, pois 

a imaturidade funcional pode favorecer erros. 

 

 Segunda questão 

Qual o seu setor de atuação na estrutura da DCS? Descreva:  

- “Na seção de concursos externos” 

- “Adjutória de Concursos Externos.” 

- “Eu trabalhei em todos os setores da DCS, ou seja, atuei na execução de concursos 

externos, tais como Cis, CFO e EPOSAU, como também nos processos seletivos 

internos, tais como CHO, CFS, CEFS, CAS...” 

- “Confecção de edital: pormenores do certame, confecção do calendário, observação 

da resolução e ofícios que regem o concurso.” 

- “Confecção dos atos e publicação de atos: realização do ato de acordo com fase do 

concurso e sua publicação na intranet e no BGBM.” 

- “Formatação, impressão, aplicação e correção de provas: lemos a prova 

confeccionada pelo presidente da comissão, atentando para detalhes de formatação, 

erros de digitação e dificuldades de entendimento. Imprimimos as provas, no caso de 

CFS e EAP 600 provas por concurso, conferindo se faltou alguma questão, houve erro 

de impressão e se tem todas as páginas. Trabalho no dia de aplicação propriamente 

dito da prova, auxiliando os aplicadores e coordenação nos acontecimentos previstos 

e imprevistos. Recebo o gabarito da comissão de elaboração, confecciono o novo 

gabarito de acordo com o resultado dos recursos, faço de forma muito MANUAL as 

máscaras para correção da prova, cortando cada letra da resposta certa e em 

plastificando para as duplas utilizarem corrigindo as provas. Em seguida faço o 

lançamento de das notas e acertos de cada candidato, para posterior classificação 

decrescente das notas.” 

- “Recebimento de inscrição, conferência das condições de inscrição: recebo as 

inscrições por e-mail, confiro no SGIP as condições do candidato (ATP, TAF, conceito, 

punição, tempo de serviço, etc...) e classifico a inscrição em deferida e indeferida, 

confeccionando o ato correspondente.” 



 
 

- “Confecção de comissões de elaboração das questões seleção dos nomes para 

elaborar as provas, confecção do ato reservado, contato com os militares de para 

orientação e realização da demanda”. 

- “Tratamento dos recursos das provas ou fases do certame: recebimento dos 

recursos, controle dos dados, entrega para comissão com as devidas orientações, 

recebimento da comissão e confecção do ato dos recursos com o novo gabarito.” 

ANÁLISE: Verifica-se que as atividades são específicas por cada setor, onde cada 

militar desempenha um papel, que requer conhecimentos técnicos para aquela área 

de atuação. 

Terceira questão 

Já recebeu algum tipo treinamento para exercer a atividade de recrutamento e 

seleção? Qual o tipo de treinamento? Quando? Onde?  

 - “Não recebi um treinamento formal, entretanto, quando surgem as demandas de 

serviço, recebo a devida orientação para a melhor realizá-lo” 

- “Sim. Apenas o treinamento ministrado pelos militares que já integravam a DCS, 

através da instrução e acompanhamento da execução dos procedimentos de rotina 

da seção. Todos na própria divisão, a partir de minha chegada.” 

- “Nunca recebi treinamento algum.” 

- “O treinamento que tive foi a passagem de serviço do 3º Sgt Vitor e Sgt Mariz quando 

cheguei na seção, em novembro de 2017. Basicamente vi o processo dos concursos 

na prática, visto que cheguei no auge do processo seletivo do CFS 2018, então 

comecei a prender na prática as fases de um concurso.” 

 

ANÁLISE: Verifica-se que nenhum dos entrevistados recebeu nenhum tipo de 

treinamento acerca dos assuntos, o serviço foi passado e as experiências e 

conhecimentos repassados sem um método claro.  

 

 

 



 
 

Quarta questão 

Qual a legislação e documentação você consulta para realizar suas atividades no 

setor de recrutamento e seleção?  

 - “Lei 5301/69, editais e atos.” 

- “Lei 5.301/69 (EMEMG), resoluções internas, Editais diversos e atos relativos aos 

processos seletivos.”  

- “São várias documentações e legislações, citarei algumas delas: Lei 5.301/69, Res. 

680 e 690. Diretrizes do Tribunal de contas do Estado de Minas Gerais. Memorandos 

do CBMMG. Jurisprudências, Decretos e Leis estaduais, entre outros.” 

- “Resolução 255/07 Treinamento Profissional” 

- “Resolução 114/03 TAF” 

- “Resolução 680/  16 Diretrizes do ensino profissional” 

- “Resolução conjunta 4473 honorários” 

- “Lei 5.301/69 EMMG” 

- “Resolução do corrente ano sobre os cursos :CFS, CHO, CEFS e CAS.” 

- “Resolução ou ofício do corrente ano sobre os cursos de qualificação.” 

ANÁLISE: Verifica-se o uso de vasta legislação, com ênfase na Lei 5.301/69, que é o 

EMEMG. 

 

Quinta questão 

Quais os pontos positivos que te auxiliam na realização das suas atividades no setor 

recrutamento e seleção?  

- “O setor conta com militares extremamente comprometidos com o serviço, e 

empenham-se fortemente para que esse ocorra da forma mais célere e profissional 

possível. Como meu ingresso na corporação e seção (DCS) ocorreu recentemente, 

ser orientado e trabalhar com tais militares, é, para mim, extremamente enriquecedor.”  



 
 

- “A experiência na área do Recrutamento e seleção no CBMMG, dos militares que se 

encontram nas chefias do Concurso externo e interno, bem como o envolvimento e 

comprometimento de toda equipe no apoio mútuo entre as seções.”  

- “Um dos maiores pontos positivos que vivenciei no setor foi as equipes com que 

trabalhei. Pessoas dispostas a aprender, que com iniciativa e dedicação conseguiram 

ultrapassar as dificuldades e barreiras encontradas.” 

- “Os oficiais da seção são muito competentes e comprometidos, isto auxilia muito na 

execução dos trabalhos.” 

- “O sistema do SEI auxiliou na rapidez de assinaturas dos atos, principalmente 

quando se trata do comandante da ABM.” 

ANÁLISE: Verifica-se que a unanimidade em dizer que a equipe é coesa e interessada 

para desenvolver suas missões, isso é um fator facilitador para a realização das 

atividades.  

 

Sexta questão 

 Quais os pontos negativos que atrapalham a realização das suas atividades no setor 

de recrutamento e seleção?   

  - “Falta de procedimentos operacionais padrão, que balizem a realização das 

diversas demandas da seção de forma coesa e sistemática.” 

- “Espaço físico inadequado, execução manual de trabalhos que poderiam ser 

automatizados, empenhos em outras demandas fora da divisão.”   

 - “Acredito que um dos pontos negativos sejam algumas decisões tomadas, após o 

planejamento do concurso ter sido fechado e assinado.” 

- “Outros fatores negativos são a estrutura física do setor que está próximo ao local 

de ensaio da Banda Sinfônica da ABM, da internet que funciona precariamente, das 

muitas mudanças que tivemos ao longo dos anos.” 

 - “A DCS foi lotada na Diretoria de Recursos Humanos, na Diretoria de Ensino e 

atualmente está lotada na Academia de Bombeiros Militar.” 



 
 

- “O processo é muito arcaico e manual, todo o processo de um concurso interno 

desde a inscrição até a correção da prova é complexo devido ao grande volume de 

trabalho e é feito de forma “manufaturada”, sem máquinas ou programas de 

computadores que possam auxiliar na rapidez e minimizar os erros. Por exemplo, no 

caso de um EAP chegamos a imprimir e olhar conferindo 600 provas.” 

- “Muitas vezes a internet não funciona, demoramos horas para postar os atos na 

INTRANET cumprindo um calendário previsto.” 

- “A demora das assinaturas das autoridades frequentemente destrói todo uma 

programação do processo seletivo e início do curso, visto que se programa, faz- se 

um calendário e remete para autoridade, mas a letargia de análise e homologação do 

edital não permite mais cumprir o calendário idealizado.” 

- “O excesso de encargos dos militares da seção, pelo fato de pertencermos a ABM. 

A academia tem muitas escalas (comandante da guarda, motorista D, motorista B, 

solenidades, empenhos diversos) o que acaba sobrecarregando o militar da DCS.” 

- “O honorário para aplicação e correção de provas, ainda que irrisório 

(aproximadamente R$24,00 para processos seletivos de praças e R$27,00 para 

processos seletivos de oficiais a hora aula) é um fator importante, pois essas 

atividades são realizadas em horários fora do expediente normal.” 

ANÁLISE: Verifica-se que as respostas foram diversificas, dentre elas os fatores que 

dificultam o bom desenvolvimento do trabalho, são a falta de uma estrutura física 

adequada, a falta de uma rede de dados compatível com a demanda, a falta de uma 

autoridade despachante para os documentos externos, a falta normas e 

procedimentos para o trâmite interno, excesso de encargos para os militares da seção, 

o pagamento injusto de honorários para os militares da ABM, falta de informatização 

do sistema de confecção e correção de provas. 

 

Sétima questão 

Quais sugestões podem ser envidadas para otimizar o trabalho de recrutamento e 

seleção no CBMMG?  



 
 

 - “Treinamento aos militares de modo a nivelar as condutas procedimentais, aumento 

do efetivo, criação de um espaço que tenha dimensões e condições que sejam 

compatíveis com a importância que possui o setor de arquivo, bem como um 

responsável direto e exclusivo do desse setor.” 

- “Aquisição de software para inscrição e conferência de dados de candidatos, 

equipamento de leitura automática de cartões para correção de provas, espaço físico 

adequado, inclusive para arquivos.” 

- “Melhorar a estrutura da DCS com um local adequado e permanente. Que tenha um 

militar exclusivo para arquivo como ocorre da PMMG. Que o CBMMG incentive os 

militares lotados no setor a realizarem cursos e treinamento, além de um profissional 

exclusivo na área do Direito. Criação de uma plataforma digital para os processos 

seletivos internos.” 

- “Tornar a DCS um Centro independente, pois agilizaria as assinaturas e 

deliberações, não teria militares submetidos às escalas da ABM e haveria mais 

respaldo para aquisição de sistemas e maquinas que ajudariam em todo processo 

seletivo.” 

ANÁLISE: Verifica-se a necessidade de criar rotinas de treinamento, implementar um 

sistema informatizado que atenda a demanda dos concursos, tornar a DCS num CRS 

independente, para agilizar a tramitação dos atos, restringir as escalas extras dos 

militares da seção, melhorar a estrutura física da DSC. 

 

Oitava questão  

O Senhor considera o posicionamento da DCS, no organograma do CBMMG, 

adequado? 

- “Acredito que o mais adequado seria que a seção fosse elevada à posição de Centro 

de Recrutamento e Seleção, sendo subordinado à DRH.” 

- “Me parece mais adequado o vínculo a DRH, por maior afinidade do Recrutamento 

e Seleção com a área de Recursos Humanos.” 

- “Acredito que o Setor de Recrutamento seria mais adequado na Diretoria de 

Recursos Humanos, como é o caso de várias empresas privadas e da Coirmã PMMG.” 



 
 

- “Não. Deviria ser um Centro de Concurso de Seleção tendo em vista a 

responsabilidade e importância do seu papel.” 

ANÁLISE: Verifica-se que é unânime a necessidade de elevação da DCS a condição 

de Centro. 

 

Nona questão 

Questão direcionada apenas aos militares da DCS: O Senhor considera o 

organograma e efetivo adequados para atender as demandas de realização de 

concursos interno e externos?  

- “Acredito que a seção deva responder à DRH, em relação ao efetivo, considero 

aquém das necessidades da seção, pois as demandas são variadas, constantes e 

num volume bastante considerável, e o aumento do efetivo permitiria um ganho de 

eficiência.” 

- “Sim. Considero o organograma interno da divisão adequado. Quanto ao efetivo, 

seria importante a alocação de mais militares na divisão, pois aumentaria a 

capacidade e permitiria um ganho de qualidade nos trabalhos realizados.” 

- “Não, infelizmente o trabalho da DCS é praticamente todo manual, assim o efetivo é 

reduzido à demanda. Caso fosse sistematizado e tivesse equipamentos mínimos 

como correção de folha de resposta, acredito que a equipe atual seria suficiente. Para 

isso é necessário a criação de um sistema de concurso, que geraria a necessidade 

de recursos financeiros.” 

- “Quanto ao Organograma da DCS a divisão entre concursos externos e processos 

seletivos interno, na minha opinião atende à demanda de trabalho.” 

- “Não. Com o processo é todo manual necessita de mais militares na seção e menos 

escalas da ABM.” 

ANÁLISE: Verifica-se que 1 entrevistado respondeu que a DCS deveria estar 

vinculada a DRH e que necessita de reforço no efetivo. 1 entrevistado respondeu que 

a DCS está inserida corretamente no organograma, e que o efetivo deve ser reforçado. 

1 entrevistado respondeu que acha adequada a posição da DCS no organograma e 



 
 

que atende a demanda. 2 militares responderam que pelo fato do processo ser manual 

a demanda de efetivo deve ser aumentada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

APÊNDICE C 

(Entrevista com miliares que trabalharam ou apoiam a DCS) 

De acordo com o Major QOS, chefe interino do Núcleo de Assistência à Saúde 

(Nais), tendo em vista que apoia diretamente a Divisão com a estruturação dos 

exames, médicos, psicológicos e odontológicos. Relatou que trabalha em juntas de 

seleção no CBMMG desde o ano de 1999, e que atuou até o ano 2017 como 

examinador na especialidade odontologia e no ano de 2018 atuou como Presidente 

da Junta de Seleção. 

O entrevistado afirmou que nunca recebeu nenhum tipo de treinamento que 

abordasse o assunto relativo ao recrutamento, seleção e treinamento de pessoas. 

Utiliza como supedâneo legal os Editais vigentes e anteriores e Resolução Conjunta  

Destacou como ponto positivo o acesso e apoio recebido dos militares que 

atuam na Divisão. Em contrapartida disse que sente falta de treinamento específico, 

assim como os roteiros de ação. 

Finalizou a entrevista afirmando que a consolidação e manutenção do 

conhecimento através da especialização dos militares envolvidos e criação de 

manuais sobre o tema, facilitaria o serviço. Além da necessidade de elevar a DCS a 

condição de Centro, nos moldes do que ocorre PMMG. 

Já o Major QOBM Alessandro Fábio Daldegan relatou que atuou como Chefe 

da Divisão de Concurso e Seleção a aproximadamente 1 ano atrás, que no período 

em que esteve à frente da Divisão nunca recebeu nenhum tipo de treinamento acerca 

do assunto. Relatou ainda que sempre consultava Lei Estadual 5301/1969, 

CRFB/1988, Constituição Estadual/1989, Código Civil Brasileiro, Resolução Conjunta 

de Saúde PMMG/CBMMG, Resoluções referente a ATP e TAF. 

     Um ponto que sempre destacou positivamente foi o envolvimento e qualidade 

dos militares da Divisão, e que a falta de uma assessoria jurídica exclusiva atrapalhava 

o bom andamento do serviço. 

 Levantou algumas outras questões que traziam alguns transtornos, tais como: 

   - falta de assessoria jurídica exclusiva; 

- efetivo insuficiente; 



 
 

- espaço inadequado para arquivo; 

- inexistência de previsão para arquivista na Divisão; 

- inexistência de uma impressora/leitora para impressão e correção de gabarito 

de provas; 

- estar na estrutura da ABM. 

Entretanto, apresentou algumas sugestões que poderiam otimizar o trabalho, 

caso fossem implementadas, sendo elas:  

- capacitação dos militares; 

- aumento de efetivo; 

- seção jurídica na Divisão. 

- um militar ou servidor civil exclusivo para arquivo. 

- Centro com subordinação técnica a DRH. 

 

 

 

 

 

 


