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Os estagiários do Corpo de Bombeiros Voluntários de Paço de Arcos, do Curso de Formação para Ingresso na Carreira
Em prova estiveram 125 estagiários de diversos Corpos de Bombeiros do Distrito de Lisboa, sendo que pelos
Bombeiros Voluntários de Paço de Arcos estiveram presentes os seguintes elementos:
- Estagiária, Carolina Fragoso;
- Estagiário, Steve Prazeres;
- Estagiário, António Vinagre;
- Estagiária, Liliane Sardinha;
- Estagiário, Miguel Marques;
- Estagiária, Diana Felizardo;
- Estagiária, Joana Fraga;
- Estagiário, Leandro Pereira;
- Estagiário, Sulivan Vieira;
- Estagiário, João Rodrigues;
As provas de avaliação teórico-prática do curso de formação para ingresso na carreira de bombeiro voluntário, a
que estão sujeitos os estagiários das carreiras de bombeiro voluntário e de oficial bombeiro, são realizadas por
solicitação do comandante do Corpo de Bombeiros ao Comando Distrital de Operações de Socorro de Lisboa, que
em conjunto com a Escola Nacional de Bombeiros, marcam a data da prestação das provas de ingresso.
Esta reportagem mostra um dos momentos mais marcantes da vida de um Bombeiro Voluntário, o de prestar
provas para ingresso na categoria de Bombeiro de 3ª, e é o culminar de mais de 420 horas de formação, iniciada
em Setembro de 2017.
Agora que foram efectuadas as respectivas provas, estamos apenas a aguardar a comunicação das avaliações
que esperamos que sejam positivas.
Os estagiários que agora foram prestar provas para ingresso, encontram-se desde o passado dia 25 de Maio em
período probatório em contexto de trabalho, com a duração mínima de três meses a contar da data em que,
concluído o curso de formação, o comandante requeira a prestação de provas de avaliação, durante o qual o
estagiário pode executar todas as atividades inerentes à categoria de bombeiro de 3.ª, em regime de
complementaridade à equipa de socorro, sob acompanhamento e orientação do respetivo tutor, ou nas suas faltas
e impedimentos, do chefe da equipa onde esteja integrado. A todos eles, o nosso desejo sincero de Boa Sorte!
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