
 

 

 
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA    

 

 

Os Serviços de Incêndio de Brampton (Brampton Fire) estão agora a 
aceitar candidaturas para a bolsa de estudo George Hitchcock 

 
  
BRAMPTON, ON (5 de fevereiro de 2021) – Os residentes interessados em seguir uma carreira nos 
serviços de incêndio são convidados a enviar as suas candidaturas para o Fundo de Dotação George 
Hitchcock Memorial (George Hitchcock Memorial Endowment Fund), normalmente conhecido como 
bolsa de estudo George Hitchcock (George Hitchcock bursary). 
 
Os Serviços de Incêndio e Emergência de Brampton (Brampton Fire and Emergency Services) criaram 
o Fundo de Dotação George Hitchcock Memorial (George Hitchcock Memorial Endowment Fund) em 
homenagem ao falecido Chefe de Divisão (Division Chief) George Hitchcock, que serviu nos Serviços 
de Incêndio e Emergência de Brampton durante 33 anos. Ele foi crucial para a criação de uma Divisão 
de Educação para a Segurança contra Incêndios/da Vida (Fire/Life Safety Education Division), que é 
fundamental para fornecer educação em matéria de segurança contra incêndios a milhares de 
residentes de Brampton todos os anos. Ele inspirou e incentivou outros a considerarem carreiras nos 
serviços de incêndio. 

A bolsa de estudo George Hitchcock é oferecida anualmente a indivíduos que estejam interessados 
em seguir uma carreira nos serviços de incêndio. A bolsa destina-se às propinas dos candidatos do 
ensino pós-secundário aprovados. 

Para mais informações e obter um formulários de candidatura, visite www.bramptonfire.com. 

 
Requisitos 

Para serem elegíveis para o fundo, os candidatos devem preencher os seguintes critérios: 

• O indivíduo é residente em Brampton e cidadão canadiano ou está habilitado para trabalhar no 
Canadá 

• O candidato frequenta uma Escola de Ensino pós-secundário de Ontário (Ontario Post-
Secondary School), com vista a obter um diploma num programa relacionado com incêndios 

• O candidato deve preencher totalmente os requisitos indicados no formulário de candidatura 
• As candidaturas devem ser enviadas dentro do prazo de apresentação 
• Após o processo de entrevistas, o candidato aprovado deve fornecer comprovativo de 

aceitação por um programa de Escola de Ensino pós-secundário de Ontário 

Processo 

Os formulários de candidatura estão disponíveis online em www.bramptonfire.com e têm de ser 

enviados para firelife@brampton.ca. O período de candidatura expira a 1 de abril de 2021, ou após a 

receção de 30 candidaturas. 
 
Os candidatos selecionados serão entrevistados e um candidato será aprovado para a bolsa de 
estudo, no valor de $1,000, a ser paga diretamente na inscrição no curso.  

http://www.bramptonfire.com/
mailto:firelife@brampton.ca


 

 

 
Citações 

«Incentivo os cidadãos de Brampton com qualificações, interessados em seguir uma carreira nos 
serviços de incêndio, a enviarem a sua candidatura para a bolsa de estudo George Hitchcock. 
Brampton é uma Cidade Saudável e Segura (Healthy and Safe City), e a equipa dos nossos Serviços 
de Incêndio e Emergência de Brampton (Fire and Emergency Services) desempenha um papel 
fundamental, com vista a garantir que a nossa comunidade está protegida. A Cidade orgulha-se de 
oferecer apoio todos os anos a um indivíduo que se dedique a fazer a diferença.» 
- Patrick Brown, Presidente do Conselho Municipal (Mayor), Cidade de Brampton 
 
«O pessoal dos Serviços de Incêndio e Emergência (Fire and Emergency Services) trabalha 
incansavelmente para proteger a nossa comunidade e manter as pessoas e as propriedades em 
segurança. Saudamos todos os que trabalham em prol de uma carreira nos serviços de incêndio e 
incentivamos os residentes de Brampton elegíveis a candidatarem-se ao Fundo de Dotação George 
Hitchcock Memorial (George Hitchcock Memorial Endowment Fund).» 
- Rowena Santos, Conselheira Regional (Regional Councillor), Distritos (Wards) 1 e 5; Presidente 
(Chair), Serviços Comunitários (Community Services), Cidade de Brampton 
 
«O Chefe de Divisão George Hitchcock era dedicado aos serviços de incêndio e à educação em 
matéria de segurança contra incêndios e da vida. Esta bolsa de estudo é oferecida como legado pelos 
seus valiosos contributos para os Serviços de Incêndio de Brampton (Brampton Fire). Estamos 
entusiasmados por apoiar a próxima geração de aspirantes a bombeiros para continuarem a tradição 
de um serviço excecional.» 
- Bill Boyes, Chefe (Chief), Serviços de Incêndio e Emergência de Brampton (Brampton Fire and 
Emergency Services) 
 
«A equipa dos nossos Serviços de Incêndio e Emergência de Brampton (Brampton Fire and 
Emergency Services) desempenha um papel fundamental no cumprimento da Prioridade do Mandato 
do Conselho Municipal (Term of Council Priority) que preconiza Brampton como uma Cidade Saudável 
e Segura (Healthy and Safe City). Os residentes interessados em prosseguir uma carreira nos serviços 
de incêndio, que aspiram a proteger a sua comunidade, são convidados a enviar as suas candidaturas 
para a bolsa de estudo George Hitchcock.» 
- David Barrick, Diretor Administrativo (Chief Administrative Officer), Cidade de Brampton 
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Atualmente uma das cidades com o crescimento mais rápido do Canadá, Brampton acolhe 650 000 pessoas e 70 000 
empresas. As pessoas estão no centro de tudo o que fazemos. Somos motivados pelas nossas comunidades diversificadas, 
atraímos o investimento e iniciamos uma viagem que nos incentiva a liderar uma inovação tecnológica e ambiental. 
Estabelecemos parcerias em prol do progresso para construir uma cidade saudável, que seja segura, sustentável e próspera. 
Fique em contacto connosco no Twitter, Facebook, e Instagram. Saiba mais em www.brampton.ca. 
 
 
 
 
 
 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0


 

 

 

CONTACTO DE IMPRENSA 

Gurvinder Singh 
Coordenadora, Ligação com a Imprensa e a Comunidade 
Comunicações Estratégicas  
Cidade de Brampton 
905-874-2028 | Gurvinder.A.Singh@brampton.ca 
 

 

 

 
 
 

 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Gurvinder.A.Singh@brampton.ca

