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

EDITAL Nr 082-19-DE/CBMSC
SELEÇÃO PARA O CURSO DE PILOTO DE RPA – CPRPA
O Diretor de Ensino e o Comandante do Centro de Ensino tornam público que, no período de 21 a
25 de outubro de 2019, encontram-se abertas as inscrições da Seleção para o Curso de Piloto de
RPA (CPRPA), 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 (CPRPA)
1.2 Local de funcionamento: CEBM (Florianópolis)
1.3 Período de realização: 18 a 22 de novembro de 2019
1.4 Carga horária: 40 horas/aulas presenciais
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 aos BBMM do CBMSC e 05
(cinco) vagas para policiais de SC, bombeiros militares e policiais de outros Estados da Federação,
militares das Forças Armadas ou servidores públicos de outros órgãos, sendo estas vagas
permutáveis conforme necessidade e disponibilidade.
2.2 Além das 15 (quinze) vagas, o curso disporá de uma lista de cadastro reserva de 5 (cinco)
suplentes que poderão ser chamados a participarem do curso a critério do Coordenador Acadêmico
do curso e em caso de reprovação ou desistência de algum participante.
2.3 O curso ocorrerá com, no mínimo, 06 (seis) participantes.
3. DOS REQUISITOS
3.1 São requisitos para concorrer às vagas destinadas ao CBMSC:
3.1.1 Ter conhecimento de inglês nível intermediário;
3.1.2 Ter conhecimento de informática nível intermediário;
3.1.3 A OBM de origem já possuir RPA ou ter previsão de adquirir no plano de aplicação do
corrente ano;
3.1.4 Preferencialmente possuir o Curso de Tripulante Operacional - CTOp;
3.1.5 Preferencialmente possuir o Curso de Apoio Solo Operacional - CASOp;
3.1.6 Preferencialmente ser membro da Força-Tarefa de seu BBM;
3.1.7 Ser considerado apto em processo seletivo de nivelamento a ser realizado antes do início das
aulas presenciais;
3.1.8 Caso algum militar suplente que esteja na lista de espera seja selecionado para participar do
curso, deverá cumprir com todos os requisitos do edital;
3.1.9 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 21 a 25 de outubro de 2019.
4.2 Formalização da inscrição:
4.2.1 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 ou Diretoria, de forma virtual. Os
Comandantes ou chefes deverão manter a Parte arquivada na OBM.
4.2.2 São informações que deverão ser encaminhadas para inscrição:
4.2.2.1 O nome completo, matrícula, posto ou graduação;
4.2.2.2 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 999999-9
FULANO de Tal; CPF: 999999999-99);
4.2.2.3 O endereço eletrônico pessoal (ex: joao@cbm.sc.gov.br) e telefone celular com whatsapp
para contato;
4.2.2.4 Se possui conhecimento em inglês, informática, se possui o Curso de Tripulante
Operacional, se possui o Curso de Apoio Solo Operacional e se é membro da Força-Tarefa.
4.2.2.5 Se a OBM de origem possui ou não RPA e se possui ou não algum piloto de RPA formado
em algum CPRPA do CBMSC, devendo indicar as quantidades.
4.3 As inscrições deverão ser centralizadas nos B-3 dos Batalhões ou nas Secretarias das Diretorias,
que deverão enviar uma única Nota Eletrônica contendo todos os candidatos para a Câmara Técnica
de Operações com RPAS (coordrpa@cbm.sc.gov.br), preferencialmente em ordem de prioridade
(que poderá ou não ser seguida pela Câmara Técnica de Operações com RPAS).
4.4 Aos integrantes de outras Instituições, ficará a cargo dos respectivos Comandantes/Chefes
destas.
5. DOS PROCEDIMENTOS PARA PROCESSO SELETIVO DE NIVELAMENTO
5.1 Os candidatos deverão realizar o processo de nivelamento através do Ambiente Virtual de
Aprendizagem-AVA Moodle, conforme link a ser disponibilizado aos selecionados;
5.2 O repositório de material didático e atividades, disponíveis no AVA na modalidade a distância
estará disponível das 14h00 do dia 05 de novembro às 23h59 do dia 17 de novembro de 2019;
5.3 Os candidatos, incluindo os suplentes às vagas, terão acesso aos conteúdos que irão compor a
avaliação de nivelamento, que terá caráter eliminatório;
5.4 A avaliação de nivelamento será presencial e realizada no dia 18 de setembro de 2019 às 07h30
no CEBM (Florianópolis);
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% na avaliação presencial;
5.6 Serão homologadas as inscrições e matriculados os candidatos aptos no processo seletivo de
nivelamento e que atenderem aos requisitos do item 3 do presente Edital.
6. DO PREENCHIMENTO DAS VAGAS
6.1 As vagas serão preenchidas obedecendo os critérios do presente Edital e de escolha da Câmara
Técnica de Operações com RPAS do CBMSC.
7. DA MATRÍCULA
7.1 O resultado do processo será divulgado pela Câmara Técnica de Operações com RPAS do
CBMSC em duas etapas: a primeira de chamada aos candidatos para processo seletivo de
nivelamento até as 19h do dia 31 de outubro de 2019, por intermédio de nota eletrônica em rede;
a segunda homologando os matriculados será enviada no dia 18 de novembro de 2019, após
realização da avaliação presencial de seleção de nivelamento, contendo os candidatos aprovados
nesta prova;
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 6 (seis) participantes,
conforme previsto no PGE 2019.
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, devendo concluir todos os módulos no período ofertado até às 23h59 do dia
17 de novembro de 2019;
8.2 A responsabilidade do conteúdo e comunicação do AVA será da Câmara Técnica de Operações
com RPAS do CBMSC (coordrpa@cbm.sc.gov.br);
8.3 Será realizada presencialmente no dia 18 de novembro de 2019, as 7h30, no CEBM, uma
avaliação teórica de caráter eliminatório referente 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 de nivelamento.
9. DAS PRESCRIÇÕES DIVERSAS
9.1 O curso será ministrado de segunda à sexta-feira, das 0800h às 1220h e das 1400h às 1820h. A
duração da hora/aula será de 60 minutos, conforme prevê a IG 40-01/CBMSC;
9.2 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.
9.3 Os casos omissos ao presente Edital serão resolvidos pelos coordenadores da Câmara Técnica
de Operações com RPAS do CBMSC.
9.4 Será fornecido café da manhã e almoço aos participantes.
9.5 Será disponibilizado alojamento.
9.6 Para mais informações, entrar em contato pelo e-mail: coordrpa@cbm.sc.gov.br
Quartel do CEBM. Florianópolis, em 11 de outubro de 2019.

____________________________________________________
GUIDEVERSON DE LOURENÇO HEISLER – Ten Cel BM
Diretor Interino de Ensino do CBMSC

ANEXO A
Destinatário: email_do_cmt_imediato@cbm.sc.gov.br
ASSUNTO: NOTA ELETRÔNICA Nr XXX-19-XX°BBM: Inscrição no CRPA 2019 (Edital do Processo Nr
XX8-19-DE/CBMSC)
Senhor Comandante,
1. Conforme o Edital do Processo Nr XX-19-DE/CBMSC, solicito a homologação de minha inscrição para a
realização do Curso de Piloto de Aeronave remotamente Pilotada - CRPA, que será realizado na
modalidade presencial no período de 18 a 22 de novembro de 2019 no Centro de Ensino Bombeiro Militar
em Florianópolis (CEBM).
2. Dados solicitados:
- Posto/Graduação:
- Nome completo:
- Matrícula:
- Email pessoal do CBMSC:
- CPF:
- Celular com whatsapp:
- Se possui os conhecimentos necessários:
- Se possui os cursos necessários:
- Se é membro da FT:
- Se a OBM já possui RPA ou irá adquirir ainda este ano (plano de aplicação), colocando a quantidade
e os modelos:
- Se a OBM já possui algum piloto de RPA habilitado em CPRPA anterior, colocando a quantidade:
3. Em caso de deferimento, solicito o despacho desta nota ao B-3 do Batalhão ou Secretaria da Diretoria,
para que faça o encaminhamento a Câmara Técnica de Operações com RPAS do CBMSC
(coordrpa@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 e psicológicas.
Respeitosamente,
_______________________
JOÃO DA SILVA - Sd BM
Mtcl 900000-0

