
 
 

PADRÃO ÁGUIAS DA AVENTURA OBJETIVA 
1ª Brigada Verde de Proteção ao Meio Ambiente 

CNPJ 03.489.401/0001-45 

 
EDITAL CHAMAMENTO Nº 001/2021 

GIASED 

GRUPO DE INTERVENÇÃO E ASSISTÊNCIA EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIAS E DESASTRES 

Grupo Voluntário / Humanitário 

LOTAÇÃO: TERESÓPOLIS/SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO/NOVA FRIBURGO 

Estado do Rio de Janeiro 

 

O Comandante-Chefe do Padrão Águias da Aventura Objetiva que constitui a 1ª 

e 2ª Brigada Verde de Proteção ao Meio Ambiente no uso de suas atribuições e 

atendendo às necessidades de ampliar o quadro de pessoal operacional do 

Grupamento Especial de Operações Táticas, Buscas e Salvamentos – GEBS, em 

áreas de atuação; 

RESOLVE 

Art 1º Ficam abertas as inscrições para o Quadro Voluntário para a composição 

e formação do Grupo de Inrtervenção e Assistência em Situações de 

Emergências e Calamidades - GIASED, constituído pelas Normas 

Regulamentares da formação Expedicionista, de base específica com 

treinamentos operacionais modulares institucionais, bem como nas ações 

permanentes em cumprimenro às finalidades Institucionais em Defesa do Meio 

Ambiente e na Preservação da Integridade da Vida; 

Art 2º É condição regulamentar para o pertencimento ao GIASED: 

 



I – Para a formação Expedicionista: 

a) Ter idade entre 18 e 45 anos, ambos os sexos; 

b) Dedicação de foro institucional; 

c) Não ter sido processado pela Lei Civil em crimes julgados ou a julgar; 

d) Estar em dia com as obrigações civis e militares; 

e) Ter no mínimo Ensino Fundamental completo; 

f) Ser brasileiro nato ou naturalizado e residir no Estado do Rio de 

Janeiro; 

g) Não possuir restrição a movimentos em consequência de prótese ou 

deficiência física irreversível; 

h) Ser aprovado em teste teórico e prático operacional, bem como no 

processo de seleção psicossocial. 

II – Para a formação de Operacional Técnico: 

a) Ter idade superior a 18 anos de idade, ambos os sexos; 

b) Ter formação Técnica ou Superior nas áreas de ciências humanas, 
sociais, saúde, exatas, da terra, tecnologia; 

c) Dedicação de foro institucional; 

d) Não ter sido processado pela Lei Civil em crimes julgados ou a julgar; 

e) Estar em dia com as obrigações civis e militares; 

f) Ter no mínimo Ensino Fundamental completo; 

g) Ser brasileiro nato ou naturalizado e residir no Estado do Rio de 

Janeiro; 

h) Ser aprovado em teste teórico e prático operacional, bem como no 

processo de seleção psicossocial. 

III – Para a formação de Força de Apoio: 

a) Ter idade superior a 18 anos de idade, ambos os sexos; 

b) Dedicação de foro institucional; 

c) Não ter sido processado pela Lei Civil em crimes julgados ou a julgar; 

d) Estar em dia com as obrigações civis e militares; 

e) Ter no mínimo Ensino Fundamental completo; 

f) Ser brasileiro nato ou naturalizado e residir no Estado do Rio de 

Janeiro; 

g) Ser aprovado em teste teórico e prático operacional, bem como no 

processo de seleção psicossocial. 

Art 3º Os candidatos ao GIASED ficam cientes de que serão submetidos às 

normas regulamentares da formação do Expedicionismo e das normas 



institucionais e, no caso aprovados, deverão providenciar o fardamento 

operacional (para os Expedicionistas) e o traje básico para os demais, de acordo 

com Regulamento Específico 

Art 4º O GIASED seguirá metódico plano de instruções teóricas, práticas, táticas 

e operacionais, num período básico de preparação inicial de curso de 14 meses, 

com a finalização em aplicação de prova circunstancial e obtenção do brevê 

específico; 

Art 5º Este edital produzirá efeito a partir de 26 de janeiro de 2021 até o dia 26 

de fevereiro de 2021, podendo ser prorrogado por igual período, caso haja 

necessidade. 

Parágrafo único: As inscrições estão disponíveis no período compreendido 

através do link https://forms.gle/P7z2pB5AQcd3STtr7  

Art. 6º Todos as exigências e procedimentos contidos no presente Edital 

deverão ser rigorosamente cumpridos sob pena de anulação do candidato. 

Art 7º Todos os membros incorporados na Instituição exercerão as suas 

atribuições e funções em caráter voluntário-humanitário; 

Art 8º Faça cumprir e registrar nos atos oficiais deste Órgão de Formação Cívica, 

Ecológica, Humanística e Social, preservando-se a integridade da formação do 

Expedicionista e Apoiadores Técnicos. 
 

Teresópolis-RJ, 26 de janeiro de 2021 
 

CLEITON EVANDRO CORRÊA PIMENTEL 
Presidente 

AVT 1º MS-MO / CMT CH PAAO 
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