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Anúncio do Horário de Recrutamento de bombeiros para a Cidade de Pawtucket 

                A cidade informa a nível estatal os requisitos para candidatos a bombeiros  

 

PAWTUCKET – O Mayor Donald R. Grebien, O Director de Segurança Pública Antonio J. Pires 

e o Chefe do Departamento de Incêndios de Pawtucket William Sisson anunciam o recrutamento 

e requisitos para todos que estiverem interessados a se tornarem Bombeiros para este 

Departamento.  Este anúncio está sendo publicado com antecedência para permitir aos 

canditados  atingirem todos os requisitos até a altura da aplicaçāo que começa em Novembro. 

 

“Pawtucket é uma comunidade boa  para viver, trabalhar e fazer compromisso de prestar serviço 

público .” disse o Mayor Donald R. Grebien. “Tornar-se bombeiro é uma experiência gratificante 

para além de ser uma grande responsabilidade de proteger os cidadōes da nossa comunidade. 

Esperamos que se unem a nossa equipa.”  

 

“O Departamento quer ter a certeza que está atraindo pessoas qualificadas, diversos grupos, para 

participarem na nossa equipa.” Disse o Chefe Sisson.  “Também queremos providenciar aos 

aplicantes tempo suficiente para atingirem esses requisitos durante o verāo e outono, bem como 

o exame fisico que tem capacidade para trabalhar, e licença de técnico de emergência médica.” 

 

O periodo de aplicaçāo para candidatos a bombeiros abrirá  de 1 a 30 de Novembro.  Requisitos  

para cada candidato na altura da aplicaçāo inclui o seguinte : 

 Ter 18 anos de idade e ser Cidadāo Americano. 

 Ter diploma do Liceu (High School) ou equivalência (GED). 

 .Fotocόpia da sua licença de conduçāo valida.  Certificado de um historial de conduçāo 

obtido atravéz do  -Operator Control Office- Registry of Motor Vehicles do estado em 

que reside.  

 Uma cόpia certificada do Escritόrio de Bureau of Criminal Identification ( B.C.I.) e um 

relatόrio do Advogado Geral no estado onde reside.  

 EMT:  

o Possuir uma Licença válida de Técnico Médico de Emergências (RI-EMT) 

o Ou possuir -Licença Cardíaco- válido em RI EMT 

o Ou possuir Licença Paramédica valida em RI 

o Ou ter Certificado Nacional de Técnico Emergência Médica (EMT) ou  licença 

pendente  de RI-EMT até a altura da intrevista oral em Janeiro 2018.   

 

 PPA: Ter um certificado que  com sucesso completou o Physical Performance 

Assessment (PPA) Exame fisico que é capaz da Associacao do Chefe de Incêndios de 

R.I. passado depois de 1 de Abril, 2017. Nota: O registo para exames de PPA começa 

em Agosto e vai até Outubro.  Para se registar e mais informaçōes devem ir ao site de  

RIAFC no: www.rifirechiefs.com. 

http://www.rifirechiefs.com/


 

Depois de submeterem a aplicaçāo os candidates começarāo o processo de examinaçāo que 

incluí:  

- Exame Escrito de Bombeiro: 9 de Dezembro, 2017. Providenciaremos material e 

preparaçāo para o teste.  

- Intrevista Oral com o Chefe de Incêndios e sua equipa: Janeiro, 2018. Uma pessoal,  

outra intrevista geral com os candidates sobre  seu passado e interesse  na posiçāo.   

Quando os candidatos  completarem com sucesso os requisitos e forem selecionsdos a 

pertencerem a outra  classe de recrutados entāo começarāo um programa académico de 16 

semanas.  Candidatos que  com sucesso completarem  o programa, passarāo a fazer parte da 

lista.elegida.  

 

Aplicaçōes para Bombeiros também estarāo online em Novembro no www.pawtucketri.com. Se 

tiverem alguma pergunta sobre os requisitos por favor contactem o Escritόrio Personal pelo o 

telephone 401-728 0500 ext. 235 ou 276.  

 

A cidade de Pawtucket dá oportunidade igual com todos os direitos a Americanos com 

desabilidades seguindo as Leis e tambem encorajamos senhoras a alistarem. Residentes de 

Pawtucket por mais de três anos receberāo cinco pontos adicionais durante o processo de 

recrutamento. 
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http://www.pawtucketri.com/

