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

EDITAL DO PROCESSO Nr 44-20-DE/CBMSC
(Retificado II)

SELEÇÃO PARA O CURSO DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR (CAPH)
O Diretor de Ensino do CBMSC e o Comandante do 12º Batalhão de Bombeiros Militar tornam público
que, no período de 3 de fevereiro a 6 de fevereiro de 2020, encontram-se abertas as inscrições para a
seleção ao Curso de Atendimento Pré-Hospitalar (CAPH), a ser realizado no 12º BBM, de acordo com
o PGE/2020.
1. DO CURSO
1.1 Nome: Curso de Atendimento Pré-Hospitalar (CAPH);
1.2 Local de funcionamento: Sede do 14º RCMec (Regimento de Cavalaria Mecanizado de São Miguel
do Oeste);
1.3 Período de realização: 10 a 21 de fevereiro de 2020;
1.4 Carga horária: 90 horas/aula;
1.5 Finalidade: qualificar o BM, BCP, BC e interessados de instituições parceiras para o desempenho
de atividades de atendimento pré-hospitalar, seguindo as doutrinas do CBMSC.
2. DAS VAGAS
2.1 O curso disporá de 25 (vinte e quatro) vagas, sendo:
- 8 (oito) vagas aos bombeiros militares, civis profissionais e comunitários do 12º Batalhão do
CBMSC;
- 2 (duas) vagas aos bombeiros militares, civis profissionais e comunitários dos demais batalhões do
CBMSC;
- 11 (dez) vagas para o 14º Regimento de Cavalaria Mecanizado (14º RCMec), com sede em São
Miguel do Oeste;
- 2 (duas) vagas para a Polícia Militar de Santa Catarina;
- 2 (duas) vagas para o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande Sul;
2.2 Não completando o número de vagas, o curso ocorrerá com no mínimo 16 (dezesseis) participantes.
3. PERÍODO E LOCAL DE REALIZAÇÃO
3.1 De 10 a 21 de fevereiro de 2020, na sede do 14º RCMec (Regimento de Cavalaria Mecanizado de
São Miguel do Oeste), à partir das 8h.
4. DAS INSCRIÇÕES
4.1 Período de inscrições: de 03 de fereiro a 6 de fevereiro de 2020.
4.2 As inscrições de participantes do CBMSC deverão ser efetuadas mediante manifestação expressa do
interessado aos Comandantes e/ou Chefes imediatos, mediante Parte (modelo anexo).
4.3 A relação dos interessados deverá ser enviada, em ordem de prioridade, pelos Comandantes e/ou

Chefes imediatos, ao Chefe do B3 do 12º BBM, através de correspondência eletrônica para o endereço
12_b3@cbm.sc.gov.br até o final do expediente do dia 6 de fevereiro de 2020.
4.4 A lista dos inscritos será divulgada até às 19:00 h do dia 7 de fevereiro de 2020.
5. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO (para o efetivo do CBMSC)
5.1 Estar autorizado pelos Comandantes e/ou Chefes imediatos;
5.2 Não se encontrar em usufruto de qualquer tipo de afastamento.
6. DO PREENCHIMENTO DAS VAGAS
6.1 As vagas serão preenchidas obedecendo a ordem de inscrição, em conformidade com as
quantidades apresentadas no item 2 deste edital.
6.2 Caso o número de interessados exceda o de vagas, a seleção se dará por critério de prioridade na
indicação dos Comandantes e/ou Chefes imediatos, cabendo ao Comandante do 12º BBM a definição
das vagas destinadas a este BBM e ao Comandante da 3ª RBM a definição da(s) vaga(s) destinada(s)
aos demais batalhões do CBMSC.
6.3 As vagas destinadas aos órgãos externos ao CBMSC serão definidas pelos próprios órgãos.
6.4 Caso as vagas destinadas ao CBMSC ou aos órgãos identificados no item 2 deste edital não sejam
utilizadas em sua totalidade, poderão ser repassadas para outro BBM ou órgão que possua mais
interessados do que vagas, conforme critério da Diretoria de Ensino.
6.5 Não sendo preenchidas as vagas previstas, o curso transcorrerá com o mínimo de 16 (dezesseis)
inscritos.
7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1 Na Parte referida no item 4, o interessado deverá aderir aos termos do presente edital, assim como
declinar do recebimento de diárias militares decorrentes de eventuais deslocamentos.
7.2 O deslocamento dos alunos para o local do curso deverá ser realizado pelas organizações de origem,
através de transporte solidário (uso de viaturas de maneira racional).
7.3 Quanto ao enxoval, os candidatos deverão apresentar-se para o início do treinamento munidos dos
seguintes materiais: apostila de APH (ou notebook com a apostila), caderno, lápis, borracha, caneta
esferográfica.
7.4 É possível a utilização de computador durante as instruções.
7.5 O curso será ministrado no idioma português.
7.6 A apostila utilizada como material didático do curso está disponível do site da Biblioteca do
CEBM/CBMSC, pelo link:
http://biblioteca.cbm.sc.gov.br/biblioteca/index.php/component/docman/doc_details/795-atendimentopre-hospitalar
7.7 A apostila deve ser impressa pelo participante, ou estar disponível no notebook particular do
participante para consulta e acompanhamento das aulas.
7.8 Uniforme: fardamento 5ªA completo.
7.9 Haverá hospedagem coletiva (sala de aula) gratuita na sede do 12º BBM, sem café da manhã e sem
janta.
Caso seja da preferência do interessado, há alojamento coletivo no CETRESMO (Centro de
treinamento da EPAGRI) a um custo de R$ 60,00, sem café da manhã, cujo agendamento poderá ser
feito pela equipe de organização do curso.
Há também alguns hotéis acessíveis na cidade que poderão ser contactados diretamente pelo
interessado: San Willa's Hotel (49) 3621-0352; Hotel Peperi (49) 3622-0735; Hotel Brasília (49) 36220436; Hotel Solaris (49) 3631-0100; etc.
7.10 Quanto à alimentação (café da manhã e almoço): será preparado pelo 14º RCMec durante o
período de instruções. Porém, cada aluno deverá trazer no primeiro ou segundo dia de instrução
determinada quantidade de gêneros alimentícios, conforme orientação que será transmitida
posteriormente.

7.11 Os casos omissos ao presente edital serão resolvidos pelo Comando do 12º Batalhão de Bombeiros
Militar.
7.12 Para mais informações, entrar em contato pelo e-mail 12_b3@cbm.sc.gov.br ou pelo telefone (49)
3631-3404, das 13h às 19h em dias úteis.
7.13 Bombeiros civis profissionais, comunitários e integrantes de outras instituições deverão informar o
nome completo e o CPF para confecção do certificado de conclusão do curso.
Quartel da DE, Florianópolis, 03 de fevereiro de 2020.

_____________________________________
JESIEL MAYCON ALVES – Ten Cel BM
Resp. pela Diretoria de Ensino do CBMSC

ANEXO A
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA
3ª REGIÃO DE BOMBEIROS MILITAR
12º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR

Parte Nr xx-xxº BBM

Local, XX de XXXX de 2020.
Do Grad BM Nome de Guerra
Ao Coordenador do Curso de APH - Cap BM Diogo
Battaglin
Assunto: Inscrição no CAPH-2020

1. Conforme o Edital Nr 44-20-DE/CBMSC, solicito a homologação de minha inscrição
para o Curso de Atendimento Pré-Hospitalar – CAPH, que será realizado em São Miguel do Oeste, no
período de 10 a 21 de fevereiro de 2020.
2. Informo que estou ciente e de acordo com os termos do citado edital, bem como,
declino do direito de eventual recebimento de diária militar durante a capacitação.
3. Meu telefone celular para contato é o: (____) _____________ que será incluído em
grupo de whatsapp.
4. Sobre hospedagem preciso de:
( ) não preciso;
( ) alojamento coletivo na sede do 12º BBM (gratuito) sem café da manhã e sem janta;
( ) alojamento coletivo no CETRESMO (3 camas em cada quarto), sem café da manhã, a R$ 60,00;
( ) vou ficar em hotel e vou fazer contato diretamente com o estabelecimento.

____________________________
FULANO DE TAL – Grad BM
Mtcl 00000000-00-0
CPF 000.000.000-00

