EDITAL DOS PROCESSOS Nº 178-2020-1°BBM
SELEÇÃO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE GUARDA VIDAS CIVIS 2020
FLORIANÓPOLIS (Turma Leste e Sul da Ilha – Matutino)
O Diretor de Ensino do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Santa Catarina, faz saber que no
período de 18 de setembro à 25 de setembro de 2020 encontram-se abertas as inscrições para a
seleção do Curso de Formação de Guarda Vidas Civis para atuação na Operação Veraneio
2020/2021, na área do 1ºBBM (Praias de Florianópolis/SC).
1. DAS VAGAS
1.1 O curso disporá de 30 (trinta) vagas, para trabalhar preferencialmente nas praias do Leste e Sul
da Ilha de Florianópolis (Naufragados, Solidão, Açores, Pântano do Sul, Lagoinha do Leste,
Matadeiro, Armação, Morro das Pedras, Caldeira, Lagoa do Peri, Campeche, Ilha do Campeche,
Novo Campeche, Joaquina, Mole, Barra da Lagoa, Moçambique) durante a Operação Veraneio
2020/2021.
2. ESCOLHA DO LOCAL DE TRABALHO APÓS O CFGVC
2.1 O local de trabalho do Guarda-Vidas já formado será definido pelo Corpo de Bombeiros Militar
de Santa Catarina, o que abrange todas as praias de Florianópolis, podendo ser modificada a escolha
de praia ao longo da temporada da Operação Verão.
2.2 Para escolha da praia (descritas no item 1.1) em que o GVC formado irá trabalhar, será
reservado até 20% das vagas para os alunos formados no Curso de Formação de Guarda-Vidas
Civis 2020, cuja escolha será, preferencialmente, nos locais descritos no item 1.1 deste edital. Os
80% das vagas restantes serão disponibilizadas para os Guarda-Vidas Civis já formados em anos
anteriores pela Corporação, que estiverem aptos no Curso de Recertificação de GVC no ano de
2020.
3. PERÍODO E LOCAL DE REALIZAÇÃO
O curso será realizado entre os dias 26 de outubro à 27 de novembro de 2020, no 1º BBM, de
segunda a sexta-feira (período matutino), preferencialmente na região do Leste e Sul da Ilha de
Florianópolis.
4. DAS INSCRIÇÕES
4.1 As inscrições serão efetuadas por meio eletrônico, através do site do CBMSC
(www.cbm.sc.gov.br), na seção Cursos ao Cidadão ou através do link: Editais - Curso de Formação
de Guarda-Vidas Civil - 2020_21 - 1ºBBM
4.2 O candidato deverá preencher o Formulário de Inscrição Eletrônico no período de 18 de
setembro à 25 de setembro de 2020, uma única vez, através do Link:
https://forms.gle/wFseHDb5uchB829z6
4.3 A confirmação do preenchimento ocorrerá no momento do envio do formulário, portanto não
será enviado e-mail de confirmação.
4.4 O candidato deverá preencher uma única vez o formulário, se candidatando apenas para uma
única turma. Não será admitida a inscrição em duas turmas (ex. turma sul e turma norte). Caso
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5. DOS REQUISITOS E DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO
5.1 Possuir idade mínima de 18 (dezoito) anos (para o exercício da função).
5.2 Nadar 500m em até 12 minutos .
5.3 Correr 1600m em até 8 minutos para candidatos do sexo masculino e em até 9 minutos para
candidatas do sexo feminino
5.4 Os testes serão realizados no Centro de Ensino Bombeiro Militar- CEBM, localizado na rua
Prof. Henrique da Silva Fontes 970, Trindade – Florianópolis.
5.5 Atestado médico comprovando estar APTO fisicamente para o serviço de guarda-vidas.
5.6 Cópia de documento de identificação (CNH, RG, Passaporte, Carteira Funcional, Carteira de
Trabalho ou qualquer outro documento oficial com foto).
5.7 Os documentos constantes nos itens 5.5 e 5.6 deste Edital deverão ser grampeados e entregues
entre os dias 28 e 29 de setembro 2020, das 13h00 às 19h00, no Grupamento de Busca e
Salvamento - GBS, localizado na Avenida Rubens de Arruda Ramos, nº 595, Centro,
Florianópolis, SC, para homologação da inscrição e habilitação do candidato para realização do
teste de aptidão física, sendo que o não cumprimento desta exigência implicará na
desclassificação automática do candidato.
5.8 Para maiores esclarecimentos a respeito dos documentos, enviar dúvidas para o e-mail
1opver@cbm.sc.gov.br ou ligar para (48) 3665-7844 das 13hrs às 19hrs.
6. DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES
6.1 São motivos para o indeferimento das inscrições:






Não apresentar os requisitos previstos no item 5 deste edital;
Não cumprir os prazos e horários de apresentação previstos por este edital;
Possuir comportamento incompatível com a conduta de Guarda-Vida Civil em temporadas
anteriores.
Estar respondendo processo na Justiça Estadual e Federal.
Ter comportamento incompatível com a conduta de um Guarda-Vida Civil, apurado por
meio de investigação social do candidato realizado pela Central de inteligência do 1º BBM.

7. DOS TESTES DE AVALIAÇÃO FÍSICA
7.1 Os candidatos que tiverem cumprido com as etapas anteriores serão submetidos a teste de
avaliação física de caráter classificatório e eliminatório, onde será avaliado o seguinte:



Natação: nadar 500 metros em até 12 (doze) minutos; (classificatório e eliminatório)
Corrida: correr 1600 metros em até 8 (oito) minutos para candidatos do sexo masculino e em
até 9 (nove) para candidatas do sexo feminino. (classificatório e eliminatório)
OBS: os tempos com as respectivas notas para realização da média final (média aritmética)
encontram-se no ANEXO A.
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algum candidato se inscreva em duas turmas, será considerada a sua inscrição do primeiro
preenchimento do candidato no formulário do item 4.2.
4.5 A confirmação da inscrição e habilitação para realização do teste físico ocorrerá somente após o
cumprimento do item 5.6 deste edital. O não cumprimento do item 5.6 implicará na
desclassificação automática do candidato.
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Prova
Natação 500 metros

Local
Data
Horário
Piscina do CEBM (Rua Lauro 05 de outubro 2020
8:00 hrs
Linhares, 1213 – Trindade Florianópolis).
Corrida
1600 CEBM (Rua Lauro Linhares, 1213 – 06 de outubro 2020
8:00 hrs
metros
Trindade - Florianópolis).
*A publicação dos candidatos selecionados a participarem do teste físico, assim como qualquer
mudança de horário, data ou local de realização do teste, será divulgado através do seguinte LINK:
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1LYK3WkUuOCy7CNLBEk7HTqkYpDtiMszy
** Caso não seja possível terminar o teste físico (natação) de todos os candidatos no dia 05 de
outubro 2020, o restante dos candidatos serão avaliados no dia 06 de outubro no mesmo local e
horário de apresentação.
7.3 A não apresentação do candidato no horário estabelecido no item 7.2 implicará na
desclassificação automática.
7.4 Para a prova de natação será obrigatório o uso de touca de natação, sunga (candidato masculino)
ou maiô (candidata feminina) e recomenda-se o uso de óculos de natação.
7.5 Possíveis alterações em datas e locais das provas serão comunicados aos candidatos com
antecedência através do link do item 7.2 ou por meio das redes sociais do 1º Batalhão de Bombeiros
Militar (Instagram e Facebook).
7.6 O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina fará a segurança dos candidatos nos locais de
prova.
8. DO PREENCHIMENTO DAS VAGAS
8.1 As vagas serão preenchidas após os resultados dos testes, sendo classificados os candidatos com
melhor média aritmética nas provas de natação e corrida.
8.2 O tempo da prova de corrida e natação serão revertidos em notas, conforme ANEXO A, sendo
feita a média aritmética das duas notas. Será considerado “inapto” o participante que não conseguir
realizar as provas abaixo do tempo limite (ver item 7.1 do edital).
8.3 A lista com os nomes dos candidatos selecionados estará disponível até o dia 12 de outubro de
2020 através do link:
https://drive.google.com/drive/folders/1Ri8XsPMR-hNpuUZ6MDSOMZNqGjkhJ0hf?usp=sharing
ou na página do instagram e facebook do 1°BBM (cbmsc.florianopolis).
9. DO CURSO DE FORMAÇÃO (apenas para quem está classificado dentro das 30 vagas)
9.1 Os candidatos aptos no teste de avaliação física participarão do Curso de Formação de GuardaVidas Civis, a ser realizado entre os dias 26 de outubro e 27 de novembro de 2020, no município
de Florianópolis.
9.2 Para o Primeiro dia do curso de formação, 26 de Outubro de 2020, deverá ser apresentado
por cada candidato a seguinte documentação, em um envelope:







Cópia da carteira de identidade (apresentar original);
Cópia do CPF (apresentar original);
Certidão negativa de antecedentes criminais do Fórum da comarca onde reside
(https://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do);
Certidão de Antecedentes Criminais (original), Delegacia de Polícia Civil, com até no
máximo 03 (três) meses da data de emissão.
Certidão de Antecedentes Criminais (original), da Delegacia de Polícia Federal, com até no
máximo 03 (três) meses da data de emissão;
Exame toxicológico: Exame de Canabinóides triagem e Metabólico da cocaína (teste deve

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por GUIDEVERSON DE LOURENCO HEISLER em 18/09/2020 às 17:03:25, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo CBMSC 00023540/2020 e o código XMR46D74.

7.2 O teste de avaliação física será realizado no seguinte local e horário:
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Declaração de abertura de conta corrente no Banco do Brasil em nome do candidato com
extrato bancário (no caso de já possuir conta corrente do BB, basta apresentar extrato com
data máxima de 3 meses).
Registro Nacional do Estrangeiro expedido pela Polícia Federal para candidatos
estrangeiros.
Para candidatos estrangeiros será aplicado um teste básico de proficiência em língua
portuguesa, a ser aplicado no Grupamento de Busca e Salvamento do 1ºBBM no dia 15 de
outubro de 2020, às 13h00.

9.3 As aulas serão realizadas de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 12:20 horas.
9.4 O curso possui carga horária de 90 horas/aula.
9.5 Para receber o Certificado de Conclusão de Curso o candidato deverá:




Ter média igual ou superior a 7 (sete);
Possuir no mínimo 75% de frequência em cada disciplina;
Ter entregue toda a documentação relacionada no item 9.2 deste Edital e não ter resultado
conflitante com a função a ser desempenhada.

9.6 O candidato selecionado deverá trazer no primeiro dia de aula o seguinte enxoval:
1 (um) par de nadadeiras para salvamento aquático de preferência na cor amarela;
2 (dois) calções vermelhos com símbolo padrão do CBMSC (ver ANEXO B);
2 (duas) regatas brancas padrão do Curso de Formação de Guarda-Vidas Civil (ver ANEXO
B).
Obs: as orientações de aquisição desse enxoval serão repassadas aos candidatos
aprovados através do whatsapp.




9.7 A aula inaugural será realizada no dia 26 de outubro de 2020 às 08h00min no Conselho
Regional de Contabilidade de Santa Catarina – CRCSC – localizado na Av. Osvaldo Rodrigues
Cabral, 1900 – Centro – Florianópolis. Qualquer alteração de local será informado nas redes sociais
do 1ºBBM (instagram e facebook) e pelo whatsapp.
10. DAS PRESCRIÇÕES DIVERSAS
10.1 Os guarda-vidas civis, após o término do curso de formação, poderão trabalhar de forma
voluntária, recebendo uma ajuda de custo a título de indenização por suas despesas por dia (R$
150,00) ou por turno (R$ 90,00) trabalhado, preferencialmente, nas praias da região Leste e Sul da
Ilha de Florianópolis.
10.2 Para fins de interpretação, considera-se turno o período entre 6 e 9 horas e dia o período de 9
a 12 horas.
10.3 O Guarda-Vidas Civil está sujeito às normas da Cartilha de Orientação para a conduta de
Guarda-Vidas Civis do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina.
10.4 Ao longo da temporada, a qualquer tempo, caso o GVC venha apresentar dificuldades no
exercício das funções, poderá ser solicitado teste de acuidade visual para confirmação de índices
mínimos exigidos para a função.
10.5 Os índices mínimos exigidos no item 10.4, serão de visão central igual ou superior a 20/40
(equivalente a 50%). O atestado de acuidade visual deverá ser assinado por profissional médico
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ser realizado no máximo 14 dias antes do início do curso).
 Termo de adesão ao Serviço Voluntário de Salvamento Aquático (com firma reconhecida
em cartório). Segue o link para preenchimento correto dos dados (no quadro em negrito),
impressão, assinatura e reconhecimento em cartório:
https://drive.google.com/drive/folders/1F09XHhucBcrAHlxNdZT6gbDCyPnwbFOf?usp=sharing
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Florianópolis, 08 de setembro de 2020.

_______________________________________________________
GUIDEVERSON DE LOURENÇO HEISLER – CEL BM
Diretor de Ensino do CBMSC
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oftalmologista e as custas dos exames a cargo do GVC.
10.6 Os casos omissos a este edital serão decididos pelo SubComando do 1º BBM.
10.7 Orientações quanto a prevenção ao COVID-19 serão repassados ao longo das fases deste edital
e no transcorrer do curso de formação de Guarda-Vidas Civil, considerando as legislações em vigor.
Através do distanciamento social, utilização de máscaras, utilização de álcool gel na entrada da sala
de aula, e assepsia dos equipamentos, quando utilizados em instrução.
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Natação: nadar 500 metros em até 12 (doze) minutos. (classificatório e eliminatório)
Corrida: correr 1600 metros em até 8 (oito) minutos para candidatos do sexo masculino e em até 9
(nove) para candidatas do sexo feminino. (classificatório e eliminatório)

NATAÇÃO
Tempo
Nota
Até 00:06:15
10,0

CORRIDA MASCULINO
Tempo
Nota
Até 00:05:30
10,00

CORRIDA FEMININO
Tempo
Nota
Até 00:06:30
10,00

00:06:30

9,87

00:05:40

9,80

00:06:40

9,80

00:06:45

9,74

00:05:50

9,60

00:06:50

9,60

00:07:00

9,61

00:06:00

9,40

00:07:00

9,40

00:07:15

9,48

00:06:10

9,20

00:07:10

9,20

00:07:30

9,35

00:06:20

9,00

00:07:20

9,00

00:07:45

9,22

00:06:30

8,80

00:07:30

8,80

00:08:00

9,09

00:06:40

8,60

00:07:40

8,60

00:08:15

8,96

00:06:50

8,40

00:07:50

8,40

00:08:30

8,83

00:07:00

8,20

00:08:00

8,20

00:08:45

8,70

00:07:05

8,10

00:08:05

8,10

00:09:00

8,57

00:07:10

8,00

00:08:10

8,00

00:09:15

8,43

00:07:15

7,90

00:08:15

7,90

00:09:30

8,30

00:07:20

7,80

00:08:20

7,80

00:09:45

8,17

00:07:25

7,70

00:08:25

7,70

00:10:00

8,04

00:07:30

7,60

00:08:30

7,60

00:10:15

7,91

00:07:35

7,50

00:08:35

7,50

00:10:30

7,78

00:07:40

7,40

00:08:40

7,40

00:10:45

7,65

00:07:45

7,30

00:08:45

7,30

00:11:00

7,52

00:07:50

7,20

00:08:50

7,20

00:11:15

7,39

00:07:55

7,10

00:08:55

7,10

00:11:30

7,26

00:08:00

7,00

00:09:00

7,00

00:11:45

7,13

00:12:00

7,00

Média Final = (Nota da Natação + Nota da Corrida)÷2
Tempos diferentes da tabela será feito a interpolação linear dos dados.
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ANEXO A
Notas para teste de natação e corrida
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ANEXO B
Modelos de calção e regata para o CFGVC
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