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O Governo do Distrito Federal, por meio da Secretaria de Administração Pública e 

do Instituto Brasília Ambiental (Ibram), lançou nesta quinta-feira, 12 de julho, 

edital para processo seletivo de contratação de brigadistas que irão atuar na 

prevenção e combate aos incêndios florestais nas áreas de conservação do DF. Ao 

todo são 41 vagas com salários variando entre R$ 622 e R$ 1.244,00 com 

benefícios. 

Os brigadistas irão compor, pela primeira vez, a brigada própria de um órgão 

ambiental do DF. Segundo a secretária-geral do Ibram, Renata Fortes, esta ação é 

motivo de comemoração para o Instituto, que entende que o primeiro combate será 

mais eficiente com o apoio destes profissionais. “A exemplo do que já acontece no 

governo federal, e órgãos como o Ibama e o ICMBio, neste ano o GDF contará com 

a primeira brigada dedicada ao combate dos focos iniciais nos parques e unidades 
de conservação do DF”, comentou. 

Segundo dados obtidos de levantamentos realizados pela Gerência de Emergências 

e Riscos Ambientais (Geram), o total da área atingida por incêndios florestais nos 

parques e unidades sob gestão do Instituto reduziu em torno de 18,7%, entretanto, 

foram registrados um maior número de ocorrências. Estes estudos apontam que, o 

pronto-atendimento aos focos é de suma importância para dirimir os danos 

ambientais resultantes destas ocorrências. “Nenhum incêndio se inicia em grandes 

proporções, e isso revela a relevância e necessidade destes profissionais que estão 
alertas, dia e noite, para a preservação de nossa fauna e flora”, reforçou Renata. 

Os profissionais temporários terão contrato de até quatro meses, entre julho e 

novembro, e serão selecionados com o auxílio do Centro Nacional de Prevenção e 

Combate aos Incêndios Florestais – Prevfogo, do Ibama. O processo seletivo para 

preenchimento de vagas de brigadistas, chefe de brigada e chefe do esquadrão 

consistirá em duas fases; avaliação de currículos e avaliação física e de habilidade 

de uso de ferramentas agrícolas. Dentre os requisitos estão a capacitação no 

combate aos incêndios e experiência profissional, além de aptidão física. 

As inscrições para as vagas disponíveis são gratuitas e acontecem nos dias 19 e 20 

de julho, das 9h às 17h30. Os interessados devem se dirigir ao edifício sede do 

Ibram, localizado na SEPN 511 (W3 Norte), Bloco “C”, Edifício Bittar, térreo – na 

Diretoria de Gestão de Pessoas. 

 


