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Sobre o Curso de Formação 
Nossa Escola é Credenciada junto ao Corpo de Bombeiros de São Paulo e estamos formando os 

melhores Bombeiros Civis de SP desde 2008 sendo a mais procurada escola em toda Região. 

 

O curso de Bombeiro Civil tem a carga horária de 250 horas o que equivale a 3 meses e meio de aula 

aproximadamente. As aulas ocorrem de segunda a quinta, no período da manhã das 8:30h às 12h ou no 

período da noite das 19:00h às 22:30h.  

 

Durante o curso o aluno irá aprender primeiros socorros, prevenção e combate a incêndio, salvamento 

terrestre, prevenção em pouso de helicóptero, resgate de vítimas em altura, resgate de vítimas em espaços 

confinados, produtos perigosos, emergências em elevadores, projetos de bombeiros AVCB e muito mais. 

Atendemos a NORMA BRASILEIRA 14608 (Formação do Bombeiro Profissional Civil) e Lei Estadual 

n.º 15.180 de 23 de outubro de 2013, que obriga os estabelecimentos destinados à formação de bombeiro 

civil obter prévia habilitação pelo Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo. 

 

Temos campo de treinamento de incêndio PRÓPRIO para treinamento de nossos alunos, realizamos 

visitas técnicas (Corpo de Bombeiros e Prédios Comerciais) com nossos alunos além de cursos extra 

curriculares (DEA Desfibrilador Externo Automático, Heliponto, Técnicas em Altura, Técnicas de 

Salvamento Aquático, APH Atendimento Pré-Hospitalar). 

 

Nossa Escola propõe que você venha nos fazer uma visita e assistir a uma aula gratuitamente. 

 

O valor total do curso é de R$ 1.350,00 (estamos com desconto de 20% por tempo limitado).  

 

PROMOÇÃO INÉDITA → VALOR COM DESCONTO R$ 1.080,00 para matrículas 

feitas ainda neste mês (dividimos este valor em 3 parcelas = Entrada + 2 parcelas no boleto bancário) 
 

No ato da matrícula o aluno receberá camiseta, apostila com todo conteúdo ministrado. O aluno ainda 

terá incluso neste valor a ida para o campo prático de treinamento (café da manhã + almoço + transporte 

ida e volta) no dia do treinamento prático de incêndio. 

 

NOSSA ESCOLA É A ÚNICA QUE UTILIZA UMA FERRAMENTA DE APOIO 

AS AULAS VIA COMPUTADOR E VIA CELULAR (PROESC)  
 

Após a prova final o aluno receberá certificado de conclusão, histórico escolar e identificação como 

Bombeiro Profissional Civil, além do cadastro do bombeiro civil formado no Corpo de Bombeiros.     

 

ESTAMOS COM TURMAS PARA INÍCIO IMEDIATO 

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MATRÍCULA: Cópia do RG e CPF, Comprovante de 

Residência, Atestado de Saúde (básico), 2 fotos 3x4, Atestado do tipo sanguíneo, exame beta HCG (Para 

Mulheres) 

 

SMARTBOMBEIROS empresa devidamente credenciada junto ao Corpo de Bombeiros da Polícia 

Militar do Estado de São Paulo presta serviços voltados para as áreas de formação, treinamento e 

aperfeiçoamento, fornecimento de mão de obra especializada e trabalhos técnicos. 
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Nossa empresa atua na Formação e Reciclagem de 

Bombeiros Civis, Prevenção e Combate a Incêndio, 

desenvolve Treinamentos de Brigada de Incêndio, Plano 

de Abandono de Área, Primeiros Socorros, Produtos 

Perigosos, Emergências Químicas, Trabalhos em Espaços 

Confinados e Trabalhos em Altura. 

 

Devido nosso comprometimento e investimentos para 

manter nossos clientes e parceiros temos atualmente uma 

estrutura preparada para atender prontamente as 

necessidades de nossos clientes e fornecer um 

atendimento diferenciado para cada empresa parceira no 

Estado de São Paulo. 

 

Hoje em dia somos contratados pela iniciativa pública e privada, fornecendo pessoal técnico para 

empresas especializadas na área, nossos profissionais estão aptos a atuar em conjunto com o Corpo de 

Bombeiros Militar, lembrando que, em caso de atuação conjunta com o Corpo de Bombeiros Militar a 

coordenação e a direção das ações caberão, com exclusividade e em qualquer hipótese, à corporação 

militar. 

 

Os bombeiros formados pela SMARTBOMBEIROS hoje 

em dia são os mais preparados e bem aceitos pelo mercado de 

trabalho de São Paulo. 

 

Entre as principais atividades de nossa empresa temos: 

➔ Treinamento de Brigada de Incêndio (Campo de 

Incêndio “PRÓPRIO” em SP ou “in company”). 

➔ Formação e Reciclagem de Bombeiros Civis (Escola 

Reconhecida pelo CORPO DE BOMBEIROS DE 

SP). 

➔ Treinamento de Salvamento em Altura e NR 35. 

➔ Treinamento de Espaços Confinados NR 33. 

➔ Elaboração de Projetos Técnicos de Bombeiros (AVCB) Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. 

➔ Fornecimento de Equipamento de Prevenção e Combate a Incêndio (Extintores, Sinalizações, 

Mangueiras, Esguichos, Alarmes, Hidrantes). 

➔ Treinamento de Primeiros Socorros com o Uso do DEA (Desfibrilador Externo Automático). 

 

A segurança no ambiente de trabalho é um dos itens fundamentais para melhorar a qualidade dos 

produtos e serviços oferecidos a população. Em um local onde há grande contingente de pessoas, é 

essencial existir uma equipe capacitada e qualificada para agir nos primeiros minutos de uma situação 

emergencial, evitando, assim, o caos e minimizando danos. 

 

Por este motivo nosso objetivo é levar as pessoas e empresas a um nível de excelência, através de 

treinamentos realmente eficazes e de alta qualidade. 
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TREINAMENTOS DE NOSSOS ALUNOS 
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