EDITAL Nr 70-21-DIE/CBMSC
(Processo Nr 70-21-DIE/CBMSC)
SELEÇÃO PARA O CURSO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIAS COM PRODUTOS
PERIGOSOS (CEPP) - ITAJAÍ - 7°BBM
O Diretor de Instrução e Ensino do CBMSC torna público que, no período de 02 a 23 de agosto de
2021, encontram-se abertas as inscrições da Seleção para o Curso de Atendimento à Emergências
com Produtos Perigosos (CEPP), a ser realizado no Município de Itajaí - SC, de acordo com o Plano
Geral de Ensino aprovado para o ano de 2021, sob o número 70.
1. DO CURSO
1.1 Nome: Curso de Atendimento a Emergências com Produtos Perigosos (CEPP).
1.2 Local de funcionamento: Sede da 1a/7°BBM (Itajaí).
1.3 Período de realização: 30 de agosto a 02 de setembro de 2021.
1.4 Carga horária: 30 horas/aula.
1.5 Finalidade: proporcionar aos participantes, os conhecimentos e as técnicas necessárias para
reconhecer uma emergência com produtos perigosos, implementar medidas de proteção pessoal e de
terceiros e realizar ações de emergência de primeira resposta com o intuito de promover segurança
ao local e as pessoas envolvidas na emergência.
2. DAS VAGAS
2.1 O curso disporá de 20 (vinte) vagas para o 7º BBM;
2.2 Caso não sejam preenchidas todas as vagas, as mesmas serão disponibilizadas preferencialmente
aos Bombeiros Militares e Comunitários da 1ª RBM.
3. DOS REQUISITOS
3.1 São requisitos para concorrer às vagas deste edital:
3.1.1 Ser Bombeiro Militar ou Bombeiro Comunitário da ativa;
3.1.2 Ter sido voluntário ou convocado por seu comandante imediato;
3.1.3 Estar autorizado por seu Cmt de OBM ou Coordenador; e
3.1.4 Não se encontrar em licença para tratamento de saúde (LTS) ou interesse particular (LTIP).
4. DAS INSCRIÇÕES
4.1 As inscrições deverão ser efetuadas mediante manifestação expressa do interessado, que
confeccionará Nota Eletrônica através de seu e-mail funcional (conforme modelo no Anexo A)
endereçada ao seu comandante imediato, dentro do período de inscrições que lhe dará ou não o
deferimento.
4.2 O Comandante de cada OBM, preencherá o
formulário de
inscrição pelo link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeByKQ_cyqWsvs8QAqjBfYJhp6GuJRGFcJ3plpul
UkkV36mg/viewform conforme ordem de prioridade de sua unidade, até as 13hs do dia 23 de
agosto de 2021.
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6. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
6.1 A relação dos participantes será divulgada através de e-mail dos Cmt de OBM e dos próprios
alunos inscritos selecionados para o curso, até as 18h do dia 25 de agosto de 2021.
7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1 As aulas serão ministradas de segunda a quinta-feira, no período matutino e vespertino, no
município de Itajaí.
7.2 O Aluno deverá comparecer no primeiro dia de aula com a apostila digital, que será
disponibilizada pela direção do curso e notebook com sistema operacional Linux.
7.3 Para as aulas teóricas e práticas, deverá ser usado fardamento operacional padrão do CBMSC.
7.4 O aluno militar do curso terá direito a Diárias de Curso, não possuindo direito a diárias
militares.
7.5 Será disponibilizado apenas o almoço aos participantes do curso.
7.6 Poderá ser disponibilizado ao aluno alojamento (deverá ser informado no formulário de
inscrição se o candidato necessita ou não de alojamento);
7.7 O Aluno deverá se apresentar munido de um Equipamento Autônomo de Respiração, Capacete
(Modelo Gallet F2 ou similar) e luva de raspa.
7.8 Os candidatos deverão apresentar-se para o início do Curso munidos dos seguintes materiais:
 notebook com sistema operacional Linux, apostila de PP digital;
 fardamento operacional extra;
 equipamento autônomo de respiração;
 capacete (modelo gallet F2 ou similar) e luva de raspa;
 protetor solar e óculos de proteção solar;
 material para higiene pessoal e roupa de cama;
Qualquer dúvida pode ser sanada com o B3/7º BBM via e-mail: 7b3@cbm.sc.gov.br ou no telefone
(47) 3398-6535.
Quartel da DIE em Florianópolis, 23 de julho de 2021.

_______________________________________________________
Coronel BM HELTON DE SOUZA ZEFERINO
Diretor de Instrução e Ensino do CBMSC
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5. DO PROCESSO SELETIVO
5.1 As vagas previstas neste Edital serão preenchidas conforme ordem de prioridade enviada pelos
Cmt de OBM;
5.2 As vagas serão preenchidas obedecendo-se os quantitativos previstos no item 2 deste edital.
5.3 Caso o 7ºBBM não preencha as vagas, estas serão preenchidas com os inscritos excedentes
preferencialmente da 1ªRBM.
5.4 Não sendo preenchidas todas as vagas previstas, o curso transcorrerá com no mínimo 10 (dez)
matriculados.
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ANEXO A

I. Conforme o Edital Nr 70-21-DE/CBMSC, solicito a homologação de minha inscrição para a realização do Curso de
Atendimento a Emergências com Produtos Perigosos (CEPP), que será realizado em Itajaí, no período de 30 de agosto a
02 de setembro de 2021.
II. Informo que estou ciente e de acordo com os termos do citado edital, declinando 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 Azul do 1º/1ª/ 7ºBBM
___________________________________________________________________________________________
Av Sete de Setembro, nº 1878 – Fazenda – Itajaí/SC – CEP 88301-204
Whatsapp: 47 9 9988-7766
http://portal.cbm.sc.gov.br
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Boa tarde Sr Cmt,
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Assinaturas do documento

Código para verificação: AS55I3M7

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

HELTON DE SOUZA ZEFERINO em 23/07/2021 às 12:41:41
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(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferenciadocumento/Q0JNU0NfOTk5Ml8wMDAxNjE2OF8xNjIwM18yMDIxX0FTNTVJM003 ou o site
https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo CBMSC 00016168/2021 e o código
AS55I3M7 ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

