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

DIRETORIA DE ENSINO

EDITAL DO PROCESSO Nr 92-17-DE/CBMSC

SELEÇÃO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE CONDUTOR NAVAL – 2017/1
(CFCN-2017/1)

O Diretor de Ensino do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, faz saber que no período de  18
de abril  a  05  de  maio  de  2017,  encontram-se  abertas  as  inscrições  para  a  Seleção  ao  Curso  de
Formação de Condutor Naval (CFCN-2017/1), de acordo com o Plano Geral de Ensino do CBMSC
para o ano de 2017 (Nr 092).

1. DO CURSO
1.1 Nome: Curso Formação de Condutor Naval 2017-1
1.2 Local de Funcionamento: Grupamento de Busca e Salvamento – 2a/1°BBM – Florianópolis/SC.
1.3 Início: 15 de maio de 2017.
1.4 Término: 26 de maio de 2017.
1.5 Carga horária: 75 horas-aula.
1.6  Finalidade:  Proporcionar  aos  participantes  do  curso  o  desenvolvimento  das  competências
necessárias para conduzir com segurança embarcações utilizadas em busca e salvamento, com base nos
conhecimentos e técnicas apreendidas durante o curso, além de habilitar os participantes para condução
de embarcações públicas pertencentes ao CBMSC (navegação interior – Sem restrição de tamanho da
embarcação) homologado pela Capitania dos Portos de Santa Catarina.

2. DAS VAGAS
2.1  O curso disporá de 16 (dezesseis) vagas, sendo 10 (dez) destinadas ao efetivo da 1ª RBM, 04
(quatro) destinadas a 2ª RBM e 02 (duas) destinadas a outras instituições ou diretorias.
2.2 Não sendo preenchidas as vagas previstas, o curso transcorrerá com o mínimo de 12 matriculados.

3. DOS REQUISITOS
3.1 São requisitos para concorrer às vagas destinadas ao CBMSC:
3.1.1 Ser Bombeiro Militar da ativa;
3.1.2 Ser voluntário para exercer função de Bombeiro Militar Condutor Naval;
3.1.3 Estar autorizado por seu Cmt de OBM; e
3.1.4 Não se encontrar em licença para tratamento de Saúde ou interesse particular.

4. DAS INSCRIÇÕES:
4.1 As inscrições deverão ser efetuadas mediante manifestação expressa do interessado ao Comandante
da OBM (conforme parte em anexo). O Comandante do Batalhão ou Chefe do B-3, deverá fazer a
inscrição dos candidatos sob seu comando através do link: https://goo.gl/forms/hTcxEZoUd7M8DgVJ2

https://goo.gl/forms/hTcxEZoUd7M8DgVJ2


até o dia 05 de maio de 2016.

5. DO PROCESSO SELETIVO
5.1 Não haverá processo seletivo para o Curso de Formação de Condutor Naval, será por indicação do
Comando do Batalhão ou Diretoria;
5.2 Os bombeiros militares, policiais militares e militares deverão estar aptos para a realização de aulas
práticas em ambientes aquáticos e preferencialmente estar atuando no Serviço Operacional.

6. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
6.1 A relação dos participantes será divulgada para os comandantes de BBM, Diretores e Chefes de B-3
(que enviaram a inscrição) no dia 08/05, via e-mail;

7.  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1  As aulas serão ministradas de segunda à sexta-feira no período matutino e vespertino no quartel da
2a/1°BBM - GBS, lagoas e praias da Grande Florianópolis.
7.2 A apostila  do  Curso  estará  disponível  em  um  link  para  download  (que  será  enviado  após  a
confirmação das inscrições) a partir do dia 08/05;
7.3 O aluno do Curso terá direito às Diárias de Curso, não possuindo direito às diárias militares;
7.4 Poderá ser disponibilizado ao aluno alojamento, porém não haverá alimentação;
7.5 Os Batalhões ou OBMs que participarem do curso deverão providenciar, a critério da direção do
curso:

- 1 Bote Inflável de 3 a 4 metros com:
1 Motor de 15HP a 40HP;
1 Tanque de combustível com mangueira e conexões;
100 litros de gasolina;
2 litros de óleo 2T;
1 Carreta rodoviária;
1 Âncora;
2 Remos;
2 Cabos de 25 metros (diâmetro entre 9mm e 12mm);
1 Faca;
1 Kit de ferramentas (chave de vela, chave de fenda, chave philips e alicate).

E, caso possua:
- 1 Bote Inflável de 5 a 7 metros com:
1 Motor de 90HP a 150HP e comando central;
1 Tanque de combustível com mangueira e conexões;
100 litros de gasolina;
1 Carreta rodoviária;
1 Âncora;
2 Remos;
4 Cabos de 25 metros (diâmetro entre 9mm e 12mm);
1 Faca;
1 Kit de ferramentas (chave de vela, chave de fenda, chave philips e alicate);
2 Defensas infláveis;
Iluminação para navegação noturna.



7.6 Os candidatos deverão apresentar-se para o início do Curso munidos dos seguintes materiais:
 caderno, lápis, borracha e caneta;
 apostila do CFCN impressa; 
 sunga preta;
 calção vermelho;
 camiseta vermelha;
 agasalho padrão CBMSC;
 capa de chuva;
 nadadeiras;
 roupa de neoprene;
 lanterna;
 protetor solar;
 óculos de proteção solar

       h) Qualquer dúvida pode ser sanada com o 1° Ten BM BRUNO via e-mail: 12scmt@cbm.sc.gov.br
ou no telefone (48) 98843-2411.

Quartel da DE, Florianópolis, em 17 de abril de 2017.

_______________________________________________
ALEXANDRE CORRÊA DUTRA – TEN CEL BM

Diretor Interino de Ensino do CBMSC

mailto:13satsch@cbm.sc.gov.br


ANEXO A

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA

__ª REGIÃO DE BOMBEIROS MILITAR
XXº BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR

 

XXXXXXXXX, XX de maio de 2017.
Parte Nr xxx-XXº BBM

Do Sd BM Mtcl 900000-0 João da Silva

Ao Sr Ten Cel BM Cmt do XXº BBM

                                                                            Assunto: Inscrição CFCN

Anexo: 

1. Conforme o Edital Nr XX-17-DE/CBMSC, solicito a homologação de minha inscrição para
a realização do Curso de Formação de Condutor Naval, que será realizado em Florianópolis, no período
de 15 a 26 de maio de 2017.

2. Informo que estou ciente e de acordo com os termos do citado edital, bem como, declino do
direito de eventual recebimento de diárias militares em razão das atividades e deslocamentos do curso.

_______________________________
JOÃO DA SILVA – Sd BM

Mtcl 900000-0


