
CREDENCIAMENTO PESSOA FÍSICA ATIVIDADES DE FORMAÇÃO E 
ATUALIZAÇÃO DE BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL E BRIGADA DE 
INCÊNDIO 

Leia com atenção! 

1. Baixar o arquivo do Anexo A e preencher o formulário digitalmente. 
Obs.: O formulário não pode ser feito manualmente. 

2. No caso de renovação do credenciamento, deverá ser protocolado 
novo requerimento; 
 

Em 15/10/2019 a DAT passou a usar um novo Sistema de Gerenciamento 

de Atividades Técnicas – SisGAT. 

Acesse    http://sisgat.cbm.am.gov.br:8080/dat/portal/pre_cadastro_online, faça 

o PRÉ-CADASTRO para agilizar o serviço desejado. 

Conforme item 7.3.2 da Norma Técnica 001-DST/CBMAM/2016. 

 

BLOG      https://dstcbmam.wordpress.com 

Itens Documentação Necessária 
 

1ª 
VEZ 

Renovação 

1 

Requerimento conforme “Anexo A”, preenchido e 
protocolado na Diretoria de Atividades Técnicas do 
Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, pelo próprio 
requerente ou pelo seu representante legal.  Modelo 
disponível em:  https://dstcbmam.wordpress.com/documentos-
para-o-credenciamento/ 

X X 

2 Comprovante da guia de recolhimento da taxa quitado; X X 

3 Cópia do CPF e RG; X  

4 

Cópia do comprovante de endereço. Caso o 
requerente não more no local indicado no 
comprovante de residência apresentado, deverá 
presentar uma Declaração de Endereço emitida pelo 
proprietário informando que o requerente reside em 
imóvel de sua propriedade; 

X  

5 Duas fotos 5x7; X  

6 
Cópia do certificado de conclusão do curso e do histórico 
escolar que os habilite a instruir os alunos; 

X  

 

Nota:  
Será considerado profissional apto para exercer atividade 
como instrutor de formação de Bombeiro Profissional 
Civil e Brigada de Incêndio, o profissional com nível 
superior, tecnólogo, técnico, ou correlatos, 
devidamente registrado no respectivo conselho de 
classe, comprovando atender aos requisitos referentes 
às respectivas matérias para as quais o mesmo é 
habilitado, conforme NRB 14608 – Bombeiro Profissional 
Civil e/ou NBR 14276 – Programa de Brigada de 
Incêndio e IT-17 – Brigada de Incêndio e Bombeiro Civil. 

X  

7 
Cópia do último Certificado de Credenciamento expedido 
pelo CBMAM,  caso não tenha sido emitido pelo SisGAT 

 
X 
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