EDITAL Nr 056-21-DIE/CBMSC
(Processo Nr 056-21-DIE)
SELEÇÃO PARA O CURSO AVANÇADO DE EMBARCAÇÕES DE RESGATE – CAER
O Diretor de Instrução e Ensino do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, faz saber que no
período de 21 a 28 de setembro de 2021, encontram-se abertas as inscrições para a Seleção ao Curso
Avançado de Embarcações Resgate (CAER-1), de acordo com o Plano Geral de Ensino do CBMSC
para o ano de 2021.
1. DO CURSO
1.1 Nome: Curso Avançado de Embarcações Resgate - CAER
1.2 Local de Funcionamento: Grupamento de Busca e Salvamento – 2a/1°BBM – Florianópolis/SC
1.3 Início: 04 de outubro de 2021.
1.4 Término: 08 de outubro de 2021.
1.5 Carga horária: 44 horas-aula.
1.6 Finalidade: Proporcionar aos participantes do curso o desenvolvimento das competências
necessárias para conduzir e operar com segurança as embarcações do tipo RESGATE, utilizadas em
busca e salvamento no CBMSC, em situações adversas de mar e tempo, com base nos conhecimentos e
técnicas aprendidos.
2. DAS VAGAS
2.1 O curso disporá de 10 (dez) vagas para o 7ºBBM, 1ºBBM e outras corporações;
2.2 As vagas serão preenchidas conforme indicação do comandante do 7ºBBM e 1ºBBM.
3. DOS REQUISITOS
3.1 São requisitos para concorrer às vagas destinadas ao CBMSC:
3.1.1 Ser Bombeiro Militar da ativa;
3.1.2 Ser voluntário para exercer função de Bombeiro Militar Condutor Naval;
3.1.3 Estar autorizado por seu Cmt de OBM; e
3.1.4 Não se encontrar em licença para tratamento de Saúde ou interesse particular;
3.1.5 Ter concluído o CCN e/ou possuir Habilitação ECSP da Capitania dos Portos de Santa Catarina;
3.1.6 Possuir habilitação de Mestre Amador com validade até o término do treinamento (será
disponibilizado um período do curso aos participantes para realização da Prova na Capitania dos Portos
para quem não possuir a habilitação de Mestre Amador).
3.1.7 Deverá o Bombeiro Militar ter previamente estudado para prova de Mestre Amador que será
realizada pela Capitania dos Portos durante o curso. Para obter o material de estudo antecipadamente,
deverá o militar solicitar por e-mail no 12cmt@cbm.sc.gov.br com cópia para 12sgt@cbm.sc.gov.br.
4. DAS INSCRIÇÕES:
4.1 As inscrições deverão ser efetuadas mediante manifestação expressa do interessado ao Comandante
da OBM (conforme parte em anexo). O Comandante do Batalhão ou Chefe do B-3 deverá fazer a
inscrição dos candidatos sob seu comando através do link: https://forms.gle/wJKBnUKiunmH84RTA
até o dia 28 de setembro de 2021 às 18h00min. No preenchimento do formulário deverá ser colocada
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6. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
6.1 A relação dos participantes será divulgada para o comandante do 7ºBBM e 1ºBBM no dia 29 de
setembro de 2021, via e-mail, até às 17h00min;
7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1 As aulas serão ministradas de segunda à sexta-feira no período matutino, vespertino e noturno no
quartel da 2a/1°BBM - GBS e região da Grande Florianópolis. Haverá aulas noturnas, em dias
específicos, das 20hs às 24hs.
7.2 O aluno do Curso terá direito às diárias de curso e não terá direito a diárias militares;
7.3 Poderá ser disponibilizado ao aluno alojamento, porém não haverá alimentação;
7.4 O Batalhão que participar do curso deverá providenciar:
01 Embarcação RESGATE;
a) 500 litros de gasolina;
b) 2 Âncoras;
c) 4 Cabos de 25 metros (diâmetro entre 9mm e 12mm);
d) 1 Faca;
e) 3 Defensas infláveis;
7.6 Os candidatos deverão apresentar-se para o início do Treinamento munidos dos seguintes materiais:
a) apostila digital do CAER e de Mestre Amador;
b) sunga preta;
c) calção vermelho;
d) camiseta vermelha;
e) agasalho padrão CBMSC;
f) capa de chuva;
g) nadadeiras;
h) roupa de neoprene (CBMSC);
i) lanterna (com pilhas extras);
j) protetor solar;
k) óculos de proteção solar;
l) Notebook com sistema operacional windowns para uma atividade do curso;
m)Roupa de cama;
n) Material para higiene pessoal;

Quartel da DIE em Florianópolis, 21 de setembro de 2021.

_________________________________________________
Coronel BM HELTON DE SOUZA ZEFERINO
Diretor de Instrução e Ensino do CBMSC
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a ordem de prioridade de inscrição de cada Bombeiro Militar.
5. DO PROCESSO SELETIVO
5.1 Não haverá processo seletivo para o Curso Avançado de Embarcações RESGATE, será por
indicação do Comando do Batalhão;
5.2 Os Bombeiros Militares deverão estar aptos para a realização de aulas práticas em ambientes
aquáticos e preferencialmente estar atuando no Serviço Operacional.
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ANEXO A

I. Conforme o Edital Nr XX-21-DE/CBMSC, solicito a homologação de minha inscrição para a
realização do Curso Avançado de Embarcações RESGATE, que será realizado em Florianópolis, no
período de 04 a 08 de outubro de 2021.
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.
III. Minhas informações pessoas para posterior preenchimento da Ficha de Inscrição são:
Nome completo do candidato: _____________________________________________
Matrícula (militares estaduais) ou CPF (civis): _________________________________
Posto/Graduação: _______________________________________
Região de Origem: 1ª RBM OBM de Origem: _______________________________________
Cidade da OBM: _______________________________________
Endereço eletrônico do CANDIDATO: _______________________________________
Contato telefônico do CANDIDATO (whatsapp): _______________________
Necessitarei de alojamento? ( ) Sim ( ) Não
Respeitosamente,
Soldado BM JOÃO DA SILVA
Guarnição do 1º/2ª/1ºBBM
___________________________________________________________________________________
Av. Osvaldo Rodrigues Cabral, 525 – Centro – Florianópolis/SC – CEP 88010-102
Fone e WhatsApp: (48) 99999-9999

Pág. 03 de 03 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo CBMSC 00019581/2021 e o código 4IZ8U7S1.

Prezado Sr Cmt,
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Assinaturas do documento

Código para verificação: 4IZ8U7S1

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

HELTON DE SOUZA ZEFERINO (CPF: 887.XXX.579-XX) em 21/09/2021 às 17:28:33
Emitido por: "SGP-e", emitido em 21/02/2019 - 18:20:31 e válido até 21/02/2119 - 18:20:31.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferenciadocumento/Q0JNU0NfOTk5Ml8wMDAxOTU4MV8xOTYxNl8yMDIxXzRJWjhVN1Mx ou o site
https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo CBMSC 00019581/2021 e o código
4IZ8U7S1 ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

