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

EDITAL DO PROCESSO Nr 513-19-DE/CBMSC
SELEÇÃO PARA O CURSO DE BUSCA E RESGATE EM
ESTRUTURASCOLAPSADAS (CBREC)
O Diretor de Ensino do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina torna público que,no
períodode 08 a 12 de julho de 2019encontram-se abertas as inscrições da seleção para o
Curso de 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 Busca e Resgate em Estruturas Colapsadas(CBREC).
1.2 Local de funcionamento:3ª/13ºBBM em Tijucas.
1.3 Período de realização:de 05 a 09 de agosto de 2019.
1.4 Carga horária:70 horas/aula.
1.5 Finalidade:Capacitar os participantes nos procedimentos, técnicas e habilidades
necessárias para buscar, localizar, estabilizar e extrair vítimas presas em estruturas
colapsadas, de forma segura para a equipe e vítima, e 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 cada turma destinadas aos integrantes do
CBMSC;
3. DOS REQUISITOS
3.1 São requisitos para seleção às vagas:
3.1.1 Servoluntário;
3.1.2 Possuir autorização do comandante imediato, em despacho via nota eletrônica, conforme
modelo do anexo A;
3.1.3 Não encontrar-se em férias, licença para tratamento de interesse particular ou desaúde;
3.1.4 Preferencialmente pertencer a Força Tarefa do CBMSC;
3.1.5 Ser considerado apto em processo seletivo de nivelamento;
3.1.6 Caso algum militar que esteja na lista de espera seja selecionado para participar do
curso, deverá cumprir com os requisitos do edital, sob pena dedesclassificação.

4. DAS INSCRIÇÕES
4.1 As inscrições deverão ser enviadas peloB-3 dos batalhões ao email da Coordenadoria de
BREC (coordenadoriabrec@cbm.sc.gov.br);
4.2 São informações e documentos encaminhados para inscrição:
4.2.1 O nome completo, matrícula, posto ou graduação;
4.2.2 O CPF do candidato para cadastro na plataforma Moodle (os dados dos participantes
deverão chegar de forma completa com nome, matrícula, graduação e CPF(Ex.: Sd-2 9999999 FULANO de Tal; CPF: 999999999-99);
4.2.3 O endereço eletrônico pessoal (ex:joao@cbm.sc.gov.br) e telefone celular com
whatsapp para contato;
5. DO PROCEDIMENTOS PARA PROCESSO SELETIVO DENIVELAMENTO
5.1 Os candidatos escolhidos por suas instituições deverão realizar o processo de nivelamento
através do Ambiente Virtual de Aprendizagem -AVA Moodle, conforme link a ser
disponibilizado aos inscritos homologados;
5.2 O repositório de material didático e atividades, disponíveis no AVA na modalidade a
distânciaestará disponível das 13h00 do dia 19 julho às 22h00 do dia 04 de agosto de
2019;
5.3 Os candidatos, incluindo os suplentes às vagas terão acesso aos conteúdos que irão
compor a avaliação de nivelamento;
5.4 A avaliação será presencial e realizada nodia 05 de agosto de 2019 às 08h00 na OBM de
Tijucas;
5.5 Para ser considerado apto no processo seletivo de nivelamento o candidato deverá ter
100% de acesso ao conteúdo, acompanhado pelo bloco denominado progresso das atividades,
e obter o rendimento igual ou superior a 70% da avaliaçãopresencial;
5.6 Serão homologadas as inscrições e matriculados os candidatos aptos no processo seletivo
de nivelamento e que atender os requisitos dos itens 3.1.1 ao 3.1.4 e item 3.1.6 do presente
Edital.
6. DO PROCESSO SELETIVO
6.1 Os requerimentos de inscrição serão recebidos pelo Coordenador acadêmico do Curso,
que irá realizar a matrícula, conforme aprovação e cumprimento dosrequisitos;
6.2 Distribuição das vagas:
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6.2.3Caso o número de vagas de algum Batalhão não seja preenchido, estas poderão ser
disponibilizadas a outros BBM, conforme redistribuição do coordenador acadêmico do Curso.
7. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
7.1 O resultado do processo será divulgado em duas etapas: a primeira, de chamada aos
candidatos paraprocesso seletivo de nivelamento até as 19h00min do dia 17 de julho de
2019, por intermédio de nota eletrônica em rede; a segunda homologando os matriculadosno
dia 05 de agosto de 2019, após realização da avaliação de seleção denivelamento;
7.2 Cada instituição é responsável por informar o resultado do processo aos candidatos
selecionados, conforme divulgação da DE;
7.3 O curso será cancelado, caso o número de matriculados seja inferior a 16 participantes,
conforme previsto no PGE 2018.
8. DAS DISPOSIÇÕES SOBRE MÓDULO EAD DO PROCESSO SELETIVO DE
NIVELAMENTO
8.1 Ao ser homologada a inscrição, os participantes do processo seletivo receberão acesso ao
curso da modalidade em EaD, devendoconcluir todos os módulos no período ofertado até
às 22h do dia 04 de agosto de 2019;
8.2 A responsabilidade do conteúdo e comunicação do AVA será da Coordenadoria de BREC
representado pelo 2º Sgt BM João Paulo(coordenadoriabrecead@cbm.sc.gov.br);
8.3 Será realizadapresencialmente no dia 05 agosto de 2019referente ao conteúdo
disponibilizado na modalidade EaD, com critérios de avaliação somativa, com todas questões
de múltipla escolha;

8.4 Será considerado apto no processo seletivo de nivelamento o candidato que obter 100% de
acesso ao conteúdo, acompanhado pelo bloco denominado progresso das atividades, e obter o
rendimento igual ou superior a 70% da avaliação presencial.
9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1 O aluno do CBMSC terá direito a diárias de curso, correspondentes ao período presencial
e do curso, de 05 a 09 de agosto de 2019;
9.2 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);
9.3 Não serão pagas diárias de deslocamentos decorrentes de eventuais deslocamentos durante
o curso, seja para docentes ou discentes. Devido a limitação de alojamento, será autorizado o
pagamento através dos convênios da hospedagem aos docentes ;
9.4 Será fornecida alimentação pela OBM local de realização do curso;
9.5 O curso será realizado emregime de internato, seguindo a metodologia de acionamento e
alojamento das Forças Tarefas do CBMSC(barraca);
9.6 Os participantes do curso deverão se apresentar para a prova de nivelamento com os
materiais listados no anexo B deste edital;
9.7 Dúvidas poderão ser dirimidas através do e-mail:coordenadoriabrec@cbm.sc.gov.br
9.8 Os casos omissos ao presente Edital serão resolvidos pelo Diretor de Ensino do Corpo de
Bombeiros Militar de Santa Catarina e consultados a coordenadoria deBREC.
Quartel da DE, Florianópolis, em 26 de junho de 2019.

____________________________________________________
GUIDEVERSON DE LOURENÇO HEISLER - Ten Cel BM
Diretor Int. de Ensino do CBMSC

ANEXO A
Destinatário:email_do_cmt_imediato@cbm.sc.gov.br
ASSUNTO:NOTA ELETRÔNICA Nr 513-19-XX° BBM: Inscrição no CBREC 2019 (Edital do
Processo Nr 28-19-DE/CBMSC)
Senhor Comandante,
1. Conforme o Edital do Processo Nr 513-19-DE/CBMSC, solicito a homologação de minha inscrição
para a realização doCurso de Busca e Resgate em Estruturas Colapsadas - CBREC , que será
realizado na modalidade presencial no período de 05 a 09 de agosto de 2019 no Centro de Treinamento
de BREC em Tijucas(CTBREC).
2. Dadossolicitados:
- Nome completo:JoãodaSilva
- Matrícula:929292-9-02
- Email CBMSC:joaodasilva@cbm.sc.gov.br
- CPF:123.456.789-00
- Celular com whatsapp: (4X)98888-0000
3. Em caso de deferimento, solicito o despacho desta nota ao B-3, para que faça o encaminhamento ao
Coordenador de BREC do CBMSC(coordenadoriabrec@cbm.sc.gov.br).
4. Informo que estou ciente e de acordo com os termos do citado Edital, bem como que estou em
plenas condições físicas epsicológicas.

JOÃO DA SILVA – Sd BM

Mtcl 900000-0

ANEXO B

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTACATARINA
COORDENADORIA DEBREC

MATERIAISEXIGIDOS:
MATERIAIS OBRIGATÓRIOS
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Luvas deproteção;
Protetorocular;
Joelheiras;
Lanterna de cabeça com pilhas de reposição (resistente àágua);
Calçado de segurança ou bota com biqueirareforçada;
Farda operacional (podendo ser o macacão operacional azul padrãoCBMSC);
Protetorauditivo;
Capacete;
Protetorsolar;
Máscaras descartáveis para proteção contra poeira ou lenço detecido;
Materiais para asseiopessoal;
Apito;
Cantil ou mochila dehidratação;
Cabo solteiro/davida;
Uma lata de tinta cor vermelho emspray;
Um rádio HT carregado com padrão de configuração da Força Tarefa do CBMSC com
carregador e sacoestanque;
Notebook para acompanhamento docurso;
Isolante térmico (para utilizar nabarraca);
Talheres ecaneca;
Saco dedormir/cobertor.

MATERIAIS OPCIONAIS
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Sandália;
Botaextra;
Agasalho;
Uniforme de educaçãofísica;
Fardasextras;
Colchonete;
Repelente;
Travesseiro;
Kit decostura;
Papelhigiênico;
Cotoveleiras;

