
  

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

DIRETORIA DE ENSINO

EDITAL DO PROCESSO Nr 22-19-DE/CBMSC

SELEÇÃO PARA O CURSO DE INSTRUTOR EM BUSCA E RESGATE EM
ESTRUTURAS COLAPSADAS (CIBREC)

O Diretor de Ensino do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina torna público que, no
período de 18 a 29 de Março 2019 encontram-se abertas as inscrições da seleção para o
Curso de Instrutor em Busca e Resgate em Estruturas Colapsadas, de acordo com o Plano
Geral de Ensino aprovado para o ano de 2019.

1. DO CURSO
1.1 Nome: Curso de Instrutor em Busca e Resgate em Estruturas Colapsadas (CIBREC).
1.2 Local de funcionamento: 3ª/13ºBBM em Tijucas.
1.3 Período de realização: 20 a 24 de Maio de 2019.
1.4 Carga horária: 40 horas/aula.
1.5  Finalidade:  Capacitar  os  participantes  para  atuarem como  instrutores  com foco  nos
procedimentos  técnicos  e  habilidades  necessárias  nos  próximos  cursos,  instruções  e
treinamentos de BREC do CBMSC, utilizando o padrão internacional de busca e localização
pela INSARAG.

2. DAS VAGAS
2.1 O curso disporá de 24 (vinte e quatro) vagas para o CBMSC.

3. DOS REQUISITOS
3.1 São requisitos para seleção às vagas:
3.1.1 Ser voluntário;
3.1.2 Possuir  autorização  do  comandante  imediato,  com  despacho  via  Nota  Eletrônica
(modelo  anexo  A)  encaminhada  pelo  candidato,  via  canais  de  comando,  até  o  B-3  do
Batalhão;
3.1.3 Não encontrar-se em férias, licença para tratamento de interesse particular ou de saúde;
3.1.4 Ter realizado o Curso de BREC ou equivalente, na modalidade presencial, no Brasil ou
exterior,  comprovado  por  certificado,  o  qual  será  homologado  pela  coordenadoria  até  o
primeiro dia de aula;
3.1.5  Ter  realizado  o  Curso  de  Técnicas  de  Ensino  (CTE),  ou  similar  reconhecido  pela
Diretoria de Ensino do CBMSC, que deverá ser comprovado até o início do curso;



4. DAS INSCRIÇÕES
4.1 As inscrições deverão ser enviadas pela 3ª Seção de cada Batalhão (B-3) para o e-mail
coordenadoriabrec@cbm.sc.gov.br até às 19h do dia 29 de Março de 2019.
4.2 São informações e documentos encaminhados para inscrição:
4.2.1 O nome completo, matrícula, posto ou graduação;
4.2.2  O endereço eletrônico pessoal (ex:  joao@cbm.sc.gov.br) e um contato telefônico com
Whatsapp;
4.2.3 Juntamente com a relação deverá encaminhar cópia digitalizada do certificado do Curso
de BREC, conforme requisito do item 3.1.4 deste edital.

5. DO PROCESSO SELETIVO
5.1  Os requerimentos de inscrição serão recebidos pelo Coordenador Acadêmico do Curso,
que irá realizar a matrícula, conforme aprovação e cumprimento dos requisitos;
5.2   Em  caso  do  número  de  inscrições  ser  maior  que  as  vagas  oferecidas,  será  dado
preferência para realização do curso, aos bombeiros militares que já atuam como instrutores
nos cursos de BREC no CBMSC.

7. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
7.1 O resultado do processo será divulgado até as 19h00min do dia 12 de Abril de 2019, por
intermédio de nota eletrônica em rede; 
7.3 O  curso  será  cancelado,  caso  o  número  de  matriculados  seja  inferior  a  15  (quinze)
participantes, conforme previsto no PGE 2019.

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1 O aluno do CBMSC terá direito a diárias de curso, correspondentes ao período de 20 a 24
de Maio de 2019;
8.2  O deslocamento dos alunos do CBMSC para o local do curso deverá ser realizado por
intermédio das OBM de origem, através de transporte solidário (uso de viaturas de maneira
racional);
8.3 Não serão pagas diárias de deslocamentos decorrentes de eventuais deslocamentos durante
o curso, seja para docentes ou discentes;
8.4 Será autorizado o custeio das despesas de hospedagem na rede hoteleira caso a OBM de
origem disponha de recurso financeiro;
8.5 Será fornecida alimentação pelo OBM local de realização do curso;
8.6 Dúvidas poderão ser dirimidas através do e-mail: coordenadoriabrec@cbm.sc.gov.br
8.7 Os casos omissos ao presente Edital serão resolvidos pelo Diretor de Ensino do Corpo de
Bombeiros Militar de Santa Catarina e consultados a coordenadoria de BREC.

Quartel da DE, Florianópolis, em 7 de março de 2019.

___________________________________________________
GUIDEVERSON DE LOURENÇO HEISLER- Ten Cel BM

Diretor Int. de Ensino do CBMSC

mailto:joao@cbm.sc.gov.br


ANEXO A - Instruções para envio de Nota Eletrônica

  
Preencher os campos abaixo

Para/destinatário:

E-mail do comandante imediato.

Assunto:

Nota Nr XXX-19-Xº BBM: Inscrição no Curso de Instrutor de BREC (Edital de Processo Nr 
22-19-DE)

Texto:

Sr. Cmt Wº/Xº/Yª/Zº BBM,

I. Solicito homologação de minha inscrição para a realização do Curso de Instrutor de
BREC,  nos  termos  do  Edital  de  Processo  Nr  22-19-DE,  que  será  realizado  na
modalidade  presencial,  no  período  de  20  a  24  de  maio  de  2019,  no  Centro  de
Treinamento de BREC, em Tijucas.

II. Informo que estou ciente e de acordo com os termos do referido edital.

____________________________________
JOÃO DA SILVA - 3º Sgt BM

Mtcl 929988-7



ANEXO B

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA

COORDENADORIA DE BUSCA E RESGATE EM ESTRUTURAS COLAPSADAS

MATERIAIS EXIGIDOS:

MATERIAIS OBRIGATÓRIOS

● Luvas de proteção;
● Protetor ocular;
● Joelheiras e cotoveleiras;
● Lanterna de cabeça com pilhas de reposição (resistente à água); 
● Calçado de segurança ou bota com biqueira reforçada;
● Farda operacional;
● Protetor auditivo;
● Capacete;
● Protetor solar;
● Máscaras descartáveis para proteção contra poeira ou lenço de tecido;
● Materiais para asseio pessoal;
● Apito;
● Roupa de cama;
● Cantil ou camelback;
● Cabo solteiro/da vida;
● Uma lata de tinta cor laranja em spray.

MATERIAIS OPCIONAIS

● Sandália;
● Bota extra;
● Agasalho;
● Uniforme de educação física;
● Fardas extras;
● Colchonete;
● Isolante térmico para saco de dormir;
● Repelente;
● Travesseiro;
● Kit de costura;
● Saco de dormir
● Papel higiênico.


