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

CENTRO DE ENSINO BOMBEIRO MILITAR

EDITAL Nr 080-19-DE/CBMSC 
(Processo Nr 080-19-DE)

SELEÇÃO PARA O CURSO DE PILOTO DE RPA – CRPA

O Diretor de Ensino e o Comandante do Centro de Ensino tornam público que, no período de 19 a
23 de agosto de 2019, encontram-se abertas as inscrições da Seleção para o Curso de Piloto de RPA
(CRPA), a ser realizado no Município de Florianópolis (CEBM), de acordo com o Plano Geral de
Ensino aprovado para o ano de 2019.

1. DO CURSO OU TREINAMENTO
1.1 Nome: Curso de Piloto de RPA  (CRPA)
1.2 Local de funcionamento: CEBM (Florianópolis)
1.3 Período de realização: 02 a 06 de setembro de 2019
1.4 Carga horária: 40 horas/aula
1.5 Finalidade: Habilitar o BM para o desenvolvimento da atividade de piloto de RPA

2. DAS VAGAS
2.1 O curso disporá de 15 (quinze) vagas, sendo 10 (dez) destinadas ao efetivo dos batalhões do
CBMSC e 05 (cinco) vagas para bombeiros militares de Diretorias, policiais de SC ou bombeiros
militares  e  policiais  de  outros  estados  da  Federação,  permutáveis  conforme  necessidade  e
disponibilidade.
2.2 O curso ocorrerá com, no mínimo, 05 (cinco) participantes. 

3. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
3.1 São requisitos para concorrer às vagas destinadas ao CBMSC:
a) Ter conhecimento de inglês nível intermediário;
b) Ter conhecimento de informática nível intermediário;
c) A OBM de origem já possuir RPA ou ter previsto adquirir no plano de aplicação do corrente ano;
d) A Câmara Técnica de Operações com RPA fará a seleção caso o número de inscritos ultrapasse o
total de vagas disponibilizadas.

4. DAS INSCRIÇÕES
4.1 Período das inscrições: de 19 a 23 de agosto de 2019.
4.2 Formalização da inscrição:
4.2.2  Os  interessados  deverão  formalizar  a  seu  Comandante  ou  chefe  o
interesse  em  participar  do  curso  através  de  Nota  Eletrônica  ou  de  Parte,



conforme modelo do Anexo A do presente edital. Tal parte poderá ser enviada,
de acordo com as regras do batalhão, de forma virtual. Os Comandantes ou
chefes deverão manter a Parte arquivada na OBM.
4.3 Os Comandantes ou chefes deverão encaminhar para a Câmara Técnica de
Operações  com  RPAS  (coordrpa@cbm.sc.gov.br)  a  relação  dos  bombeiros
militares autorizados a frequentar o curso a fim de aguardarem a homologação
ou não da inscrição.
4.4 Aos integrantes de outras corporações, ficará a cargo dos respectivos 
Comandantes dos BBMM destas.

6. DO PREENCHIMENTO DAS VAGAS 
6.1 As vagas serão preenchidas obedecendo o critério de escolha pela Câmara
Técnica de Operações com RPAS do CBMSC. 

7. DA MATRÍCULA
7.1 Será efetuada pela Câmara Técnica de Operações com RPAS do CBMSC com
divulgação da lista  dos inscritos  que atenderem aos  requisitos  do presente
edital.
7.2 A lista com os inscritos será divulgada por meio de nota eletrônica a ser
enviada até o dia 28 de agosto.

7. DAS PRESCRIÇÕES DIVERSAS

7.1 O curso será ministrado de segunda à sexta-feira, das 0800h as 1220h e das 1400h as 1820h. A
duração da hora/aula será de 60 minutos, conforme prevê a IG 40-01/CBMSC;
7.2 O curso poderá, de acordo com a necessidade, ter instruções noturnas a serem realizadas em
quaisquer dias definidos pela turma e instrutores a fim de realizar-se aulas práticas e demonstrações
diversas.
7.3 Os casos omissos ao presente Edital serão resolvidos pelos coordenadores da Câmara Técnica
de Operações com RPA do CBMSC.
7.4 Será fornecido alojamento e alimentação aos participantes.
7.5 Para mais informações, entrar em contato pelo e-mail: coordrpa@cbmsc.gov.br

Quartel do CEBM. Florianópolis, em 24 de Julho de 2019.

____________________________________________
JESIEL MAYCON ALVES - Ten Cel BM
Resp. p/ Diretoria de Ensino do CBMSC



ANEXO A

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

Xª REGIÃO BOMBEIROS MILITAR
Xº BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR

                                                                                        
                                                                                        XXXXXXXXX, XX

de Agosto de 2019
Parte nº xxx-2019- CEBM
                                                                                          Do Sd BM Mtcl 
900000-0 João da Silva
                                                                                          
                                                                                          Ao Sr Maj BM Ch da 
CTRPA
                                                                                          
                                                                                          Assunto: Inscrição 
CPRPA Edital Nr 079-   
                                                                                                         
19DE/CBM/SC
                                                                                          
                                                                                         Anexo: 

1. Conforme o Edital Nr 080-19DE/CBMSC, solicito a homologação de minha
inscrição para a realização do Curso de Piloto RPA - CPRPA , que será realizado
na cidade de Florianópolis  (CEBM),  no período de 02 a 06 de Setembro de
2019.

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

_______________________
JOÃO DA SILVA - Sd BM

Mtcl 900000-0


