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Brampton Fire está a aceitar candidaturas para a bolsa George Hitchcock e 
a recrutar novos bombeiros 

  

BRAMPTON, ON (1 de março de 2022) – A Serviços de Incêndio e Emergência de Brampton 
(Brampton Fire and Emergency Services) está a aceitar candidaturas para o Fundo de Dotação em 
Memória de George Hitchcock (George Hitchcock Memorial Endowment Fund). Este programa de 
bolsas anual é oferecido aos indivíduos interessados em seguir uma carreira nos serviços de incêndio. 

Para poderem concorrer, os candidatos interessados devem: 

• Residir em Brampton, ser cidadãos canadianos e elegíveis para trabalhar no Canadá 
• Frequentar o ensino pós-secundário de Ontário num programa relacionado com incêndios com 

vista a obter um diploma 
• Enviar um formulário de candidatura preenchido até 15 de abril 

  
As candidaturas estão disponíveis em bramptonfire.com e podem ser enviadas por e-mail para 
firelife@brampton.ca. Aceitam-se candidaturas até 15 de abril ou 30 candidaturas no máximo. 

Os candidatos aceites serão convidados a participar numa entrevista, sendo selecionado um candidato 
para a bolsa de 1000 dólares ($1,000) que será paga diretamente no momento em que se matricular 
no curso. O candidato selecionado deve apresentar o comprovativo de aceitação num programa de 
ensino pós-secundário de Ontário (Ontario post-secondary school program). 

O Fundo de Dotação em Memória de George Hitchcock (George Hitchcock Memorial Endowment 
Fund) foi criado em 2014 para homenagear o falecido Chefe de Divisão (Division Chief) George 
Hitchcock, que serviu na equipa da entidade Serviços de Incêndio e Emergência de Brampton 
(Brampton Fire and Emergency Services) durante 33 anos. Hitchcock foi crucial na implementação da 
Divisão de Educação para a Segurança nos Incêndios/Vida (Fire/Life Safety Education Division), que é 
fundamental para educar milhares de residentes de Brampton sobre segurança contra incêndios todos 
os anos. 

Para mais informações e enviar a sua candidatura, consulte bramptonfire.com 

Recrutamento 
A Serviços de Incêndio e Emergência de Brampton (Brampton Fire and Emergency Services) está 
atualmente a recrutar novos bombeiros. Aceitam-se candidaturas até 21 de março. Convidamos os 
candidatos que estejam interessados em saber mais sobre uma carreira nos serviços de incêndio a 
participar numa Sessão Informativa Virtual sobre a Carreira (Virtual Career Information Session) a 
realizar em 9 de março pelas 18:00. Inscreva-se para participar em bramptonfire.com 
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Para mais informações sobre uma carreira na Serviços de Incêndio e Emergência de Brampton 
(Brampton Fire and Emergency Services), consulte bramptonfire.com 

Citações 

«A nossa equipa da Serviços de Incêndio e Emergência de Brampton (Brampton Fire and Emergency 
Services) é composta por pessoas comprometidas com a comunidade e a segurança contra incêndios. 
George Hitchcock foi um membro inspirador da equipa e eu incentivo os cidadãos de Brampton 
qualificados que queiram seguir uma carreira nos serviços de incêndio a candidatarem-se a esta 
oportunidade.» 

- Patrick Brown, Presidente do Conselho Municipal (Mayor), Cidade de Brampton 

«A equipa da Serviços de Incêndio e Emergência de Brampton (Brampton Fire and Emergency 
Services) supera-se todos os dias para manter a nossa comunidade em segurança e contribui para 
que Brampton seja uma Cidade saudável e segura (Healthy and Safe City). Também estão 
empenhados em reforçar uma equipa diversa, inclusiva e que reflita a comunidade que servem. É 
ótimo ver regressar o programa de bolsas anual para apoiar os nossos potenciais novos bombeiros.» 

- Rowena Santos, Conselheira Regional (Regional Councillor), Distritos (Wards) 1 e 5; 
Presidente (Chair), Serviços Comunitários (Community Services), Cidade de Brampton 

«O Chefe de Divisão (Division Chief) George Hitchcock era um defensor fervoroso dos serviços de 
incêndio e da segurança na comunidade. É uma honra oferecer esta bolsa como legado pelos seus 
contributos à equipa dos Serviços de Incêndio e Emergência de Brampton (Brampton Fire and 
Emergency Services) e apoiar um aspirante a bombeiro.» 

- Bill Boyes, Comandante dos Bombeiros (Chief), Serviços de Incêndio e Emergência de 
Brampton (Brampton Fire and Emergency Services) 

«A Serviços de Incêndio e Emergência de Brampton (Brampton Fire and Emergency Services) trabalha 
incansavelmente para educar e proteger a comunidade. Incentivo os residentes interessados em 
seguir uma carreira nos serviços de incêndio a candidatarem-se a esta interessante oportunidade para 
fazerem parte de uma equipa incrível e retribuir à comunidade de Brampton.» 

-  Paul Morrison, Diretor Administrativo Interino (Interim Chief Administrative Officer), Cidade de 
Brampton 

-30- 

Atualmente uma das cidades com o crescimento mais rápido do Canadá, Brampton acolhe mais de 700 000 pessoas 
e 75 000 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. 

 
CONTACTO DE IMPRENSA 
Meios de Comunicação Social Multiculturais 
da Cidade de Brampton 
multiculturalmedia@brampton.ca 
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