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CONCURSOS PARA FORMADOR CREDENCIADO PELA ENB 

Requisitos gerais de admissão 

(Nota: esta tabela é meramente indicativa e não substitui a consulta de cada um dos avisos de abertura específicos) 

Área técnica Função/categoria mínima 
Habilitações 

escolares/académicas 
Formação específica 

Incêndios Urbanos e 
Industriais 

Corpos de bombeiros detidos por associações 
humanitárias de bombeiros ou dos corpos de 
bombeiros mistos detidos por municípios: 

 Exercerem funções no quadro de 
comando ou possuírem a categoria 
mínima de bombeiro de 1ª, das carreiras 
de bombeiro voluntário e de oficial 
bombeiro do quadro ativo. 

Corpos de bombeiros sapadores ou municipais: 

  Exercerem funções no quadro de 
comando ou possuírem a categoria 
mínima de subchefe de 2.ª classe da 
carreira de bombeiro sapador ou de 
bombeiro de 2.ª classe da carreira de 
bombeiro municipal, nos respetivos 
quadros ativos.  

 

12.º ano de escolaridade.  Módulo de incêndios urbanos e industriais – nível 2 
ou equivalente (chefe de equipa de combate a 
incêndios urbanos e industriais). 

Nota: O pessoal do quadro de comando não habilitado com o 
módulo atrás referido pode concorrer, desde que seja 
oriundo da carreira de bombeiro voluntário do quadro ativo e 
que, nessa qualidade, tenha atingido a categoria mínima de 
bombeiro de 1.ª. 

Incêndios Florestais  Módulo de Incêndios Florestais – nível 2 ou 
equivalente (chefe de equipa de combate a 
incêndios florestais); 

 Ou módulo de Brigadas Helitransportadas – nível 1 
ou equivalente. 

Nota: O pessoal do quadro de comando não habilitado com 
os módulos atrás referidos pode concorrer, desde que seja 
oriundo da carreira de bombeiro voluntário do quadro ativo e 
que, nessa qualidade, tenha atingido a categoria mínima de 
bombeiro de 1.ª. 

Salvamento e 
Desencarceramento 

 Técnicas de Salvamento e Desencarceramento (50h) 
ou módulo de Salvamento e Desencarceramento – 
nível 1 ou equivalente; 

 Curso de Tripulante de Ambulância de Socorro, 
válido. 

Condição preferencial: módulo de Salvamento e 
Desencarceramento – nível 2 ou curso de Instrução e Criação 
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de Cenários – CITO Portugal. 

Nota: Os candidatos apurados no concurso, que não possuam 
o M520 Salvamento e Desencarceramento – nível 2, 
frequentarão este módulo na ENB (Sintra), previamente ao 
curso de formação de formadores propriamente dito. 

Condução Fora de Estrada  Módulo de Condução Fora de Estrada – nível 1 ou 
equivalente; 

 Carta de condução da categoria C. 

Operador de 
Telecomunicações 

Corpos de bombeiros detidos por associações 
humanitárias de bombeiros ou dos corpos de 
bombeiros mistos detidos por municípios: 

 Exercerem funções no quadro de 
comando ou possuírem a categoria 
mínima de bombeiro de 2ª, das carreiras 
de bombeiro voluntário e de oficial 
bombeiro do quadro ativo. 

Corpos de bombeiros sapadores ou municipais: 

  Exercerem funções no quadro de 
comando ou possuírem a categoria 
mínima de subchefe de 2.ª classe da 
carreira de bombeiro sapador ou de 
bombeiro de 2.ª classe da carreira de 
bombeiro municipal, nos respetivos 
quadros ativos.  

 Módulo de Operador de Telecomunicações – nível 1 
ou equivalente. 

 

Tripulante de Ambulância de 
Transporte 

Corpos de bombeiros detidos por associações 
humanitárias de bombeiros ou dos corpos de 
bombeiros mistos detidos por municípios: 

 Exercerem funções no quadro de 
comando ou possuírem a categoria 
mínima de bombeiro de 2ª ou de 
bombeiro especialista, das carreiras do 

 Curso de Tripulante de Ambulância de Socorro, 
válido, com a classificação mínima de 16 valores; 

 Curso operacional de SBV-DAE. 

Notas: 

1. Sendo médico, estar habilitado com o curso VMER 
ou curso TAS. 
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quadro ativo. 

Corpos de bombeiros sapadores ou municipais: 

 Exercerem funções no quadro de 
comando ou possuírem a categoria 
mínima de subchefe de 2.ª classe da 
carreira de bombeiro sapador ou de 
bombeiro de 2.ª classe da carreira de 
bombeiro municipal, nos respetivos 
quadros ativos.  

2. Sendo enfermeiro, estar habilitado com o curso 
VMER/enfermeiros, ou o curso de ambulância SIV ou 
o curso TAS. 

Liderança e Motivação 
Humana 

Licenciatura (pré Bolonha) 
ou mestrado integrado na 
área da psicologia.  

 

 

 


