
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA

DIRETORIA DE ENSINO

EDITAL do Processo 017-2020 PGE

SELEÇÃO PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO DE TUTORES PARA INSTRUÇÃO
DE MANUTENÇÃO (PRODUTOS PERIGOSOS)

Processo SGPe CBMSC 00003954/2020

O Diretor de Ensino do CBMSC torna público que, no período de 17 a 27 de fevereiro de 2020,
encontram-se abertas as inscrições  para seleção ao  Curso de Capacitação de Tutores para
Instrução de Manutenção (Produtos Perigosos) a fim de qualificar e nivelar conhecimentos
para que bombeiros militares possam exercer a tutoria em Ambiente Virtual de Aprendizagem
(AVA) no Ciclo de Instrução de Manutenção do CBMSC.

1. DO TREINAMENTO
1.1 Nome: Curso de Capacitação de Tutores para Instrução de Manutenção (CCTIM)
1.2 Local de funcionamento: SSPSC - Florianópolis (presencial);
1.3 Período de realização: 14/04 (8 às 17h) e 15/04 (8 às 12h)
1.4 Carga horária: 12 horas/aula presenciais;
1.5 Finalidade: Qualificar e nivelar o BM para o desempenho de atividades de tutoria.

2. DOS REQUISITOS
2.1 São requisitos para seleção às vagas:
2.1.1 Ser Praça (preferencialmente Sargento ou Sub Tenente) ou Oficial Bombeiro Militar do
CBMSC;
2.1.2  Possuir  o  Curso  de  Capacitação  em  Ambiente  Virtual  de  Aprendizagem  –  Moodle
(CAVAM), ou comprometer-se em cursar o mesmo quando da oferta de vaga;
2.1.3 Não ter recebido avaliação negativa no ciclo anterior, como tutor ou aluno; e
2.1.4 Não se afastar (férias ou afastamento regular) durante o período em que compreende o
ciclo;

3. DAS VAGAS
3.1 O treinamento disporá de 30 (cinquenta) vagas.
3.2 As vagas serão distribuídas conforme a tabela a seguir:



BBM / Diretorias / QCG / CEDIDOS TUTORES
1º BBM1 3
3º BBM 4
4º BBM 3
7º BBM 5
8º BBM2 3
10 ºBBM3 3
13 ºBBM 3

BOA 1
DE/DAT/CEBM 1

DLF 1
QCG/DP* 1

CEDIDOS para outros órgãos** 2
TOTAL 30

1Uma vaga será de indicação da Coordenadoria de Produtos Perigosos. O BBM deve indicar mais dois tutores.
2Uma vaga será de indicação da Coordenadoria de Produtos Perigosos. O BBM deve indicar mais dois tutores.
3Duas vagas serão de indicação da Coordenadoria de Produtos Perigosos. O BBM deve indicar mais um tutor.
*Obs: a sala QCG/DP poderá ter seus tutor indicado por oficial responsável no comando geral em comum acordo
com a DP.
**A  sala  CEDIDOS  poderá  ter  seus  tutores  indicados  por  oficial  responsável  no  comando  geral.  Devido  a
complexidade e perdulariedades dessa sala solicita-se preferencialmente dois oficiais superiores para a função. 

4. DAS INSCRIÇÕES
4.1 O bombeiro militar interessado que cumprir os requisitos deverá:
4.1.1  Manifestar  interesse  diretamente  ao  seu  comandante  imediato  que reportará até  o
despacho final de seu comandante de batalhão, diretorias e quartel do comando geral;
4.1.2 O cadastro do tutor será feito através do preenchimento da tabela online  deste link, por
responsável (B1/B3, secretário). Preencher somente as linhas relativas aos BBM/OBM do item
3.2 (destacadas em cor cinza).
4.1.3 O preenchimento da planilha do item 4.1.2 é condição suficiente para garantir a matrícula,
não há necessidade de de envio de qualquer outro documento.
4.1.4  O  preenchimento  da  planilha  do  item  4.1.2  é  de  exclusiva  responsabilidade  de
B1/B3/secretário, sendo proibido o preenchimento direto por qualquer candidato.

http://docs.google.com/spreadsheets/d/1FrJ9QEuMsuTV27vF0hyFbpWAshULOqiglmzBD9M2Yjo/edit?usp=sharing


5. DO PROCESSO SELETIVO
5.1 A Diretoria de Ensino irá selecionar os bombeiros militares conforme as indicações contidas
na tabela do item 4.1.2 pelos B-3/secretário dos Batalhões, Diretorias e Quartel do Comando
Geral no prazo das inscrições;
5.2 Serão observadas a distribuição de vagas previstas no item 3.2 deste edital; 
5.3 Os bombeiros militares selecionados serão matriculados pela Diretoria de Ensino no CCTIM
 e receberão novas orientações.

6. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
O  resultado  da  seleção  será  divulgado  aos  selecionados  em  seu  e-mail  pessoal
(joao@cbm.sc.gov.br).

7.  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1 A Diretoria  de Ensino irá providenciar (a PEDIDO, preencher planilha do item 4.1.2)
diária  militar  (deslocamento)  para  cada  um  dos  bombeiros  militares  matriculados  e  que
necessitarem, nos termos da legislação vigente, a fim de possibilitar sua participação no CCTIM
prevista no anexo A deste edital;
7.2 O CCTIM ocorrerá presencialmente nos dias 14 e 15 de abril de 2020, 8-17h e das 8-12h, na
SSPSC;
7.3 O fardamento a ser utilizado durante a reunião técnica é o operacional 5A;
7.4 O aluno matriculado deverá ter consigo notebook durante todo CCTIM;
7.5  Os  alunos  que  concluírem  com  aproveitamento  o  treinamento  serão  inscritos  como
Professores Tutores do Ciclo de IMPP;
7.6 A coordenadoria  acadêmica  e  logística  do  treinamento  será  realizada  pela  Diretoria  de
Ensino, nos termos da IG 40-01BM, IG 40-02 BM, PGE 2020 e normativas da DE; 
7.7 Haverá três intervalos para alimentação, dois cafés e um almoço, no primeiro dia e um café
no segundo, sendo o aluno responsável pela sua alimentação;
7.8  Recomenda-se  que  os  alunos  tragam  réguas  ou  extensões  elétricas  para  ligarem  seus
notebooks.

Quartel da DE, Florianópolis, em 12 de fevereiro de 2020.

__________________________________________________
GUIDERVERSON DE LOURENÇO HEISLER – Cel BM

Diretor de Ensino do CBMSC 



ANEXO “A”
Cronograma do Treinamento

SSPSC

CHEGADA DOS ALUNOS (início do treinamento presencial)

14 abril manhã

Abertura e apresentação

do CCTIM  Ten Torquato

14 abril manhã

COMPETÊNCIAS 

PEDAGÓGICAS E 

ORGANIZACIONAIS 

DO TUTOR

Profª. Arice Tavares e Ten 

Torquato

Intervalo / Almoço

14 abril tarde

COMPETÊNCIAS

TECNOLÓGICAS DO

TUTOR

 Sd Begrow e Ten Torquato

Intervalo / Café

14 abril tarde

          COMPETÊNCIAS

COMUNICACIONAIS

DO TUTOR Profª. Arice Tavares e Ten 

Torquato

15 abril manhã

COMPETÊNCIAS

INTEGRADAS À

INSTRUÇÃO DE

MANUTENÇÃO

Professores do Ciclo 

Intervalo / café

15 abril manhã

CONSOLIDAÇÃO DAS

COMPETÊNCIAS E

REVISÃO GERAL e

Verificação final

Profª. Arice Tavares , Ten 

Torquato e Sd Begrow

LIBERAÇÃO DOS ALUNOS (fim do treinamento presencial)


