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

DIRETORIA DE ENSINO

EDITAL Nr 153-16-DE/CBMSC
(Processo Nr 157-16-DE)

SELEÇÃO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE COMBATENTE EM INCÊNDIOS
FLORESTAIS (CFCIF)

O Diretor  de  Ensino do CBMSC torna  público  que,  no  período  de  20 de  Junho a  01  Julho  ,
encontram-se  abertas  as  inscrições  para  a   Seleção  ao  Curso  de  Formação  de  Combatente  em
Incêndios Florestais (CFCIF) de acordo com o Plano de Ensino aprovado pela DE e Plano Geral de
Ensino do CBMSC para 2016.

1. DO CURSO
1.1 Nome: Curso de Formação de Combatente em Incêndios Florestais (CFCIF);
1.2  Local  de  funcionamento: Sala  de  aula  do  CRDU  14º  Batalhão  de  Bombeiros  Militar
(Xanxere).
1.3 Período de realização: 11 a 22 de Julho de 2016.
1.4 Carga horária: 90 horas/aula.
1.5 Finalidade: habilitar  o BM para o desempenho de atividades de  Combatente em Incêndios
Florestais.

2. DAS VAGAS
2.1 O curso disporá de 20 (vinte) vagas para CBMSC,  sendo, 05 (cinco) para o 6o BBM, 05

(cinco) para o 11o BBM, 05 (cinco) para o 12o BBM e 05 (cinco) para o 14o BBMM e
04 (quatro) para a Polícia Ambiental Estadual de SC e para brigadista de empresa do
ramo florestal do oeste de SC.

3. DOS REQUISITOS
3.1 São requisitos para concorrer às vagas destinadas ao CBMSC:
3.1.1 Fazer parte da Força tarefa;
3.1.2 Ser voluntário
3.1.3 Estar autorizado pelo CMT de OBM.

4. DAS INSCRIÇÕES
As inscrições poderão ser efetuadas mediante manifestação expressa do interessado, via canais de
comando respectivo, através de Parte diretamente entregue no B-3 do dos respectivos BBM, que por
sua vez remeterão a relação, correio eletrônico, para o endereço: 14_b3@cbm.sc.gov.br   com copia
para coord_forcatarefa@cbm.sc.gov.br até dia 01 de julho de 2016 as 1900h.

5. DO PROCESSO SELETIVO
5.1 Sera por ordem de inscricao, indicado pelo CMT de OBM.
5.2 Cada OBM do 14o BBM tera direito a iguais numeros de vagas
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5.3 Ser voluntário para exercer função de corte e/ou retirada de arvores de riscos pelo CBMSC.
5.4 Possuir pro-eficiencia basico na operacao com motosserra.

6. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
6.1 Ate dia 22 de julho de 2016 via correio eletronico dos B3 e CMT de OBM;

7.  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1 Na parte referida no item 3, o interessado deverá aderir aos termos do presente Edital,
assim como declinar do recebimento de diárias militares, decorrente de eventuais deslocamentos,
conforme o modelo anexo ao presente Edital;
7.2 Para as aulas todos os alunos deverão providenciar os materiais listados no enxoval que
será encaminhado posteriormente, com a devida antecedência;
7.3 O  manual  do  participante  será  encaminhado  com  antecedência  e  deverá  ser
providenciado pela OBM que o aluno está lotado.
7.4 Será fornecido aos participantes café da manhã, as demais refeições ficará a cargo de cada
BBM o custeio das mesmas, será disponibilizado cozinheiro, cabendo aos participantes trazer os
genêros.
7.5 Serão  fornecidos  alojamentos  para  os  participantes  nas  dependências  do  Centro  de
Referencia em desastres urbanos de Xanxerê.Os alunos receberão somente diárias de curso interno
referente ao período de realização do mesmo, a 
7.6 ser lançada em folha de pagamento.
7.7 Os alunos deverão trazer capacete com lanterna, luvas e óculos de proteção;
7.8 Os alunos serão responsáveis pela manutenção das instalações dos alojamentos, sala de
aula, cozinha e refeitório, área coletiva durante o curso.
7.9 Os alunos deverão trazer caneta, caderno, apostila do curso, 2 uniformes operacionais.
7.10 Após a confirmação das inscrições será enviado aos inscritos relação de equipamentos
necessários para a realização de curso, individualizado a cada aluno.
7.11 Considerando que o curso é dependente das condições climáticas, em caso 
de tempo chuvoso as aulas da 2a semana poderão ser transferidas para um período que permita a
realização de queima;
7.12 O início do curso será as 08:00 horas do dia 11 de Julho de 2016.

Quartel da DE, Florianópolis, em 23 de maio de 2016.

__________________________________________
JÚLIO César da Silva – Cel BM

Diretor de Ensino do CBMSC



ANEXO A

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA

__ª REGIÃO DE BOMBEIROS MILITAR
XXº BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR

 

XXXXXXXXX, XX de maio de 2014.
Parte Nr 010-XXº BBM

Do Sd BM Mtcl 900000-0 João da Silva

Ao Sr Ten Cel BM Cmt do XXº BBM

                                                                            Assunto: Inscrição COBRT

Anexo: 

1. Conforme o Edital  Nr 1-14-DE/CBMSC, solicito a homologação de minha inscrição
para a realização do Curso de Operações de Busca e Resgate Terrestre (COBRT), que será realizado
em Florianópolis, no período de 2 a 13 de junho de 2014.

2. Informo que estou ciente e de acordo com os termos do citado edital, bem como, declino
do direito de eventual recebimento de diárias militares em razão das atividades e deslocamentos do
curso.

_______________________________
JOÃO DA SILVA – Sd BM

Mtcl 900000-0


