
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE MILITAR ESTADUAL
NA GRADUAÇÃO DE SOLDADO QPBM

COMUNICADO A TODOS CANDIDATOS nº 01/2022

O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas
atribuições legais, divulga aos candidatos(as) o material do ENXOVAL, para o Curso Básico de Formação
Bombeiro Militar, conforme convocação em edital de início de curso, conforme abaixo:

ENXOVAL PARA OS NOVOS ALUNOS EM CURSO NA ABM

1 Documentos pessoais (RG, CNH);

2 Recurso Financeiro para custear a alimentação;

3 Calção na cor preta;

4 Camiseta meia manga gola redonda na cor branca;

5 Chinelo de dedos na cor preta (tipo havaianas);

6 Jogo de lençol solteiro completo na cor branca e sem estampas;

7 Cobertor na cor azul;

8 Rede na cor do cabelo para efetivo feminino;

9 Sunga de natação sem estampas em cor sólida preta;

10 Maiô de natação sem estampas em cor sólida preta;

11 Malha na cor preta para efetivo feminino usar embaixo do calção;

12 Top na cor preta para efetivo feminino usar embaixo da camiseta;

13 Meia branca de cano alto sem estampas (mínimo 05 pares);

14 Meia preta de cano alto sem estampas (mínimo 05 pares);

15 Tênis na cor preta, adequado para prática esportiva;

16 Toalha de banho sem estampas em cor sólida azul-escura;

17 Toalha de rosto, sem estampas, em cor sólida azul-escura;

18 Travesseiro;

19 Conjunto de talher;

20 Prato e copo ou caneca;



21  Cantil com porta cantil preferencialmente azul, pode ser preto;

22 ) Cinto NA Azul;

23 Máscaras de proteção respiratória N95 PFF2 sem válvula;

24 Máscaras de proteção respiratória reutilizável nas cores branca, vermelha, azul, verde e amarela

com símbolo da ABM;

25 Óculos de proteção de policarbonato com lente incolor;

26 Material de Higiene pessoal;

27 Material escolar (caderno, caneta, borracha...);

28 Mochila preta mínimo 45L;

29 Ferro de passar roupa;

30 Lanterna;

31 Flanela;

32 Polidor de metal;

33 Protetor solar;

34 Repelente;

35 Kit de costura a. Agulhas; b. Linha; c. Botões sobressalentes; e d. Tesoura pequena;

36 Kit de limpeza de calçado (escova e graxa preta);

37 Kit de manutenção do armamento a. Cordel para limpeza do cano (de fuzil/pistola); b. Óleo 

para limpeza do armamento; c. Pano seco para limpeza do armamento; d. Pano para colocar as 

peças; e e. Chave de fenda.

38 Kit de primeiros socorros a. Algodão; b. Gaze; c. Esparadrapo; d. Talco antisséptico; e. 

Analgésicos; f. Remédios específicos para atender à necessidade pessoal do combatente.

Porto Alegre-RS, 10 de janeiro de 2022.

Cel QOEM – LUIZ CARLOS NEVES SOARES JUNIOR
Comandante–Geral do Corpo de Bombeiros Militar


