
Revalidação de Certificados de Brigadistas Profissionais de Outra 

Unidade Federativa: 

Segue passo a passo para revalidação do certificado de brigadistas formados 
fora do Espirito Santo. Item normatizado pela norma técnica NT07/2018, link 
para conferencia. 
 
https://cb.es.gov.br/Media/CBMES/PDF's/CEIB/SCE/NT's/NORMA%20T%C3%
89CNICA%2007-2018%20-%20ATUAL.pdf 
 
Antes de solicitar e fazer algum pagamento verificar/comparar se o seu 
certificado é compatível com o nosso no que tange conteúdo programático e 
carga horária, verificar na norma acima. 
 

Para possuírem validade no Estado do Espirito Santo os certificados deverão 

ser reavaliados pelo CBMES. 

Os certificados a serem reavaliados deverão estar em conformidade com 

as normas do Corpo de Bombeiros Militar da Unidade Federativa onde 

houve a formação. (enviar documentação informando que a empresa 

formadora é idônea e possui registro, cadastro ou esta em conformidade 

com o Corpo de Bombeiros Militar onde houve a formação). 

Para análise da documentação: 

Os interessados deverão apresentar ao CEIB via email (ceib.sce@gmail.com) 

A) Cópia do certificado em PDF a ser revalidado, instruído com normas do 

Corpo de Bombeiros Militar da Unidade Federativa de origem, contendo 

duração, currículo do curso e conteúdo programático. 

B) Dua referente a analise de documentação para revalidação de 

certificados de formação de brigadistas profissionais; de bombeiros 

profissionais civis e de bombeiros civis. Retirar DUA através do site 

https://e-dua.sefaz.es.gov.br/ 

Análise de documentação para revalidação de certificado 
de formação de brigadistas profissionais; de bombeiros 
profissionais civis e de bombeiros civis 

R$ 76,56  

 

Após a análise da documentação, em caso de deferimento o Brigadista devera 

frequentar e ser aprovado no curso de reciclagem de Bombeiro Profissional 

aqui no estado. 

O brigadista poderá ser dispensado do curso de reciclagem se for 

constatado a carga horária mínima igual a do curso de formação do estado 

do Espirito Santo, o certificado estiver dentro do prazo de validade de 3 
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anos. Neste caso o brigadista deverá fazer somente a avaliação teórica e 

pratica. 

As solicitações de agendamento das avaliações deverão ser feitas através 

do email (ceib.sce@gmail.com) 

Email deverá conter solicitação; e 

Comprovante de pagamento DUA de avaliação teórica, taxa a ser retirada 

no site https://e-dua.sefaz.es.gov.br/ 

Avaliação teórica de brigadistas profissionais; bombeiros 
profissionais civis e bombeiros civis; por aluno e por 
exame 

 R$ 109,38 

 

Após resultado, se aprovado na avaliação teórica, solicitar o agendamento 

da avaliação pratica através do email ceib.sc@gmail.com  

Email deverá conter solicitação; e 

Comprovante de pagamento DUA de avaliação teórica,taxa a ser retirada 

no site https://e-dua.sefaz.es.gov.br/ 

Avaliação prática de brigadistas profissionais; bombeiros 
profissionais civis e bombeiros civis; por aluno e por 
exame 

R$ 127,61  

  
 

Após concluído as etapas acima: 

Devera ser pago um DUA para registro do certificado, gerar DUA no site 

https://e-dua.sefaz.es.gov.br/ 

Registro de certificado de conclusão de cursos de 
formação ou reciclagem de brigadistas; de brigadistas 
eventuais; de brigadistas profissionais; bombeiros 
profissionais civis e bombeiros civis, por aluno 

   R$ 36,46  

 

 

 

Após estes passos o solicitante deverá fazer um registro como pessoa física no Sistema 

Integrado de Atividades Técnicas SIAT.  Através do procedimento o solicitante terá um 

certificado de registro de Brigadista Profissional e constara na lista de brigadistas 

cadastradosno estado do Espirito Santo. 
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COMO SE CADASTRAR NO SIAT 

1- Acessar o site do CBMES – www.cb.es.gov.br 

2- Clicar no link do SIAT (imagem abaixo) 

 

 

3- Clicar em quero me Cadastrar (Imagem abaixo) 

 

 

 

 

 

 

 



4- Preencher com os dados completos (Imagem abaixo) 

5- Após inserir senha e confirmar a senha  

6- Ao final GRAVAR 

 

 

7- A seguinte mensagem aparecerá, sendo necessário somente o acesso ao seu email para 

confirmar o seu cadastro. (Imagem Abaixo) 

OBS: Após a confirmação em seu email você acessara o SIAT com seu login (CPF) e sua Senha. 

 


