
 

 

E-SIC N.°: 693/2021 

INTERESSADO: Associação Fique Sabendo 

ASSUNTO: Solicitação de informações sobre o combate às queimadas 

 

DESPACHO – DEGAT/SEMA 

 

À SEAGA, 

Em resposta a solicitação do Sistema e-SIC, com o propósito de atender o pedido 

requerido pela Associação Fique Sabendo quanto às informações sobre o preparo do órgão para 

a temporada do fogo de 2021, passamos a informar que: 

1. O total de brigadistas permanentes presentes no quadro de funcionários do órgão 

na presente data; 

2 (dois) funcionários formados como brigadistas pelo Corpo de Bombeiros. 

2. O total de brigadistas temporários já contratados pelo órgão na presente data; 

Ainda não foram contratado brigadistas até a presente data. 

3. O total de brigadistas que serão contratados ainda este ano, detalhando a data do 

início prevista e a quantidade que será temporária ou permanente e os 

editais/chamamentos de contratação a qual se referem novas contratações. 

Até o presente momento não há brigadistas contratados, porém está prevista a 

contratação de 240 brigadistas florestais que atuarão em 12 municípios do Estado, 

por meio das Ações de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais, Queimadas, 

Desmatamento e Desastres Naturais e de apoio e combate à COVID-19 em 

comunidades tradicionais vulneráveis nos 12 municípios de abrangência do Projeto 

de Prevenção e Combate ao Desmatamento e Conservação de Floresta no Estado do 

Amazonas (PROFLORAM). 

A seleção dos brigadistas bolsistas será planejada e executada pela Sema, em 

conjunto com a equipe da Gopa, por meio de edital de seleção. Serão ofertadas 240 

vagas, sendo 216 para brigadistas temporários, por um período de seis meses; 12 para 

brigadistas fixos, por um período de 15 meses; além de 12 chefes de brigada, para 

atuação, também, por 15 meses. 

Para se candidatar, os interessados devem ter no mínimo 18 anos de idade e ser 

residentes nos municípios de abrangência do projeto: Apuí, Novo Aripuanã, Manicoré, 

Lábrea, Humaitá, Boca do Acre, Barreirinha, Parintins, Canutama, Boa Vista do Ramos, 



 

 

Maués e Nhamundá. Outros requisitos desejáveis também serão utilizados na seleção, 

como certificado de participação em outros cursos de formação de brigadistas e 

condicionamento físico. 

Para a execução do projeto, a Sema firmou um acordo de cooperação junto ao Corpo 

de Bombeiros Militar do Amazonas e ao Subcomando de Ações de Defesa Civil. As 

instituições ficam responsáveis por implementar as brigadas de incêndio, bem como 

pela dinâmica de trabalho das brigadas, capacitando moradores locais, em especial, 

os produtores familiares rurais e extrativistas. 

                                                                           

             Manaus, 21 de junho de 2021. 

 

Walldelice Holanda Salgado 
Assessora Técnica  

NUGGEF/SEMA 

Heitor Pinheiro 
Chefe do Núcleo de Geoprocessamento e 

Gestão de Florestas - NUGGEF/SEMA 
 

 

 

 

 

 

De acordo, 

 

 

Francisco Itamar Melgueiro 
Chefe do Departamento de Gestão  

Ambiental e Territorial - DEGAT/SEMA  

 
Maria    Edilene Neri de Sousa 

Núcleo de Educação Ambiental - 
NUEDAM/SEMA 


