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

EDITAL Nr 087-18-DE/CBMSC
(Processo Nr 087-18-DE)
SELEÇÃO PARA O CURSO DE PILOTO DE RPA – CPRPA
O Diretor de Ensino do CBMSC torna público que, no período de 19 a 23 de novembro de 2018,
encontram-se abertas as inscrições da Seleção para o Curso de Piloto RPA (CPRPA), de acordo
com o Plano Geral de Ensino aprovado para o ano de 2018.
1. DO CURSO OU TREINAMENTO
1.1 Nome: Curso de Piloto de RPA (CPRPA).
1.2 Local de funcionamento: Sala de aula do Centro de Ensino Bombeiro Militar (Florianópolis)
1.3 Período de realização: 03 a 07 de dezembro de 2018.
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 12 (quatorze) destinadas ao efetivo do CBMSC.
2.2 O curso correrá com, no mínimo, 05 (cinco) participantes.
3. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
3.1 São requisitos para concorrer às vagas destinadas ao CBMSC:
a) Manifestar interesse de fazer o curso junto a Câmara Técnica de Operações com RPA do
CBMSC, que fará a seleção dos inscritos para o curso.
4. DAS INSCRIÇÕES
4.1 Período das inscrições: de 19 a 23 de novembro de 2018.
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 parte ou nota eletrônica.
4.3 Os Comandantes ou chefes deverão manter a Parte ou a Nota Eletrônica arquivada na OBM. Os
Comandantes ou chefes deverão encaminhar ao e-mail da Câmara Técnica de RPA
(coordrpa@cbm.sc.gov.br) com cópia para 3b3aux3@cbm.sc.gov.br a relação dos bombeiros
militares autorizados a frequentar o curso.
4.4 Somente serão aceitas inscrições homologas pelos Comandantes e Chefes enviadas até as 19h
horas do dia 23 de novembro de 2018.
5. DO PREENCHIMENTO DAS VAGAS
5.1 As vagas serão preenchidas obedecendo o critério de escolha pela Câmara Técnica de RPA do
CBMSC.

6. DA MATRÍCULA
6.1 Será efetuada pela Câmara Técnica de RPA do CBMSC após o recebimento de todas as
inscrições que atenderem aos requisitos do presente edital e o estabelecido no item 4.4.
7. DAS PRESCRIÇÕES DIVERSAS
7.1 O curso será ministrado de segunda à sexta-feira, das 08h às 12:20h e das 14:00 às 18:20h. A
duração da hora/aula será de 60 minutos, conforme prevê a IG 40-01/CBMSC, podendo ocorrer
atividades noturnas necessárias para a formação do piloto;
7.2 Os casos omissos ao presente Edital serão resolvidos pela Câmara Técnica de operações com
RPA do CBMSC.
7.3 Para mais informações, entrar em contato pelo e-mail: coordrpa@cbm.sc.gov.br com cópia para
3b3aux3@cbm.sc.gov.br
7.4 Será fornecido alojamento e alimentação pelo CEBM aos participantes.
7.5 Fica autorizado o deslocamento com viaturas, sempre que possível adotando o sistema de
carona solidária.
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