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

DIRETORIA DE ENSINO

EDITAL Nr 85-19-DE/CBMSC
(Processo Nr 85-19-DE)

SELEÇÃO PARA O CURSO DE PERÍCIA EM INCÊNDIO
E EXPLOSÃO PARA OFICIAIS - CPIE

O Diretor de Ensino do CBMSC torna público que, no período de 19 de dezembro de 2018 a 04
de  janeiro  de  2019,  encontram-se  abertas  as  inscrições  para  Seleção  para  o  Curso  de  Pós-
Graduação Lato Sensu de Perícia em Incêndio e Explosão (CPIE) para Oficiais, de acordo com o
Plano Geral de Ensino aprovado para o ano de 2019, que ocorrerá durante o Curso de Formação de
Oficiais  – Turma 2017, 4º CFO – juntamente com os 14 (quatorze) cadetes já matriculados na
turma.

1. DO CURSO
1.1 Nome: Curso de Pós-Graduação Lato Sensu de Perícia em Incêndio e Explosão (CPIE).
1.2 Local de funcionamento: Centro de Ensino Bombeiro Militar (Florianópolis).
1.3 Período de realização: 15 de Janeiro a 12 de Abril de 2019.
1.4 Carga horária: 360 horas/aula.
1.5 Finalidade: formar especialistas peritos em incêndios e explosões.

2. DAS VAGAS
2.1 O curso disporá de 14 (quatorze) vagas para Oficiais Subalternos, com até 10 anos de serviço,
do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) e com aquiescência do Comandante do
Batalhão, Chefe ou Diretor a que pertence o interessado.
2.2 Dentre as vagas citadas, 01 (uma) vaga é destinada a Diretoria de Atividades Técnicas – DAT.

3. DOS REQUISITOS
3.1 São requisitos para concorrer às vagas destinadas aos oficiais do CBMSC:
3.1.1 ser oficial subalterno com até 10 anos de serviço prestado à Corporação;
3.1.2 estar autorizado pelo seu Comandante de Batalhão, Chefe ou Diretor para participar do Curso.
3.1.3 ser voluntário.

4. DAS INSCRIÇÕES
4.1 As inscrições devem ser efetuadas pelo próprio oficial, desde que autorizado previamente pelo
seu Comandante de Batalhão ou Diretor, através de nota eletrônica com o título “Inscrição para o
Curso de Pós-Graduação Lato Sensu de Perícia em Incêndio e Explosão (CPIE)”, encaminhada para
o endereço datpericia@cbm.sc.gov.br, com os seguintes dados dos inscritos: nome completo, posto,
matrícula, endereço eletrônico pessoal e contato telefônico.  O prazo de envio da nota é até às
14h00 do dia 04 de janeiro de 2019.

mailto:datpericia@cbm.sc.gov.br


5. DO PROCESSO SELETIVO
5.1 As vagas serão preenchidas conforme o item 3 deste Edital.
5.2 Os critérios adotados para o preenchimento de vagas, no caso de haver mais candidatos do que
vagas são: Batalhões com menor número de peritos em sua circunscrição; Batalhões com maior
índice de incêndios e demanda de investigações; e antiguidade do oficial.

6. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
6.1 A relação dos inscritos no curso será divulgada, através de correio eletrônico, aos Comandantes
de BBM, Chefes ou Diretores até o dia 04 de janeiro de 2019.

7.  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1 Os integrantes do curso não serão movimentados, devendo se apresentarem no CEBM no dia 15
de Janeiro de 2019, às 08h00hs, com o uniforme 4°A (canícula com bibico).
7.2 Os participantes receberão as diárias previstas na legislação pertinente.
7.3 Os  participantes  deverão  enviar  Parte  ao  seu  Comandante  de  Batalhão,  Chefe  ou  Diretor
(modelo no Anexo A), aderindo aos termos do presente Edital.  A parte deverá ser arquivada no
Batalhão ou Diretoria, sendo a cópia digital anexada à nota eletrônica de inscrição do participante.
7.4  O curso funcionará no regime de externato,  no entanto,  será disponibilizado aos alunos no
período letivo  o transporte,  com viatura da lotação de  origem, desde  a  OBM de origem até  o
CEBM, privilegiando a carona solidária, bem como será fornecido alimentação e hospedagem.
7.5 O  uniforme  previsto  para  as  atividades  de  ensino  é  o  4°A (canícula  com  bibico)  e  5°A
(Operacional), sendo que para a solenidade da formatura de conclusão do Curso será utilizado o
2°A (túnica azul, camisa branca, gravata preta vertical).
 

Diretoria de Ensino, Florianópolis, em 19 de dezembro de 2018.

__________________________________________
CHARLES ALEXANDRE VIEIRA – Ten Cel BM

Diretor Interino de Ensino do CBMSC



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 dezembro de 2018.
Parte Nr XX-XXº BBM

Do XX BM Mtcl 000000-0 XXXXXX

Ao Sr Ten Cel BM Cmt do XXº BBM

                                                                            Assunto: Inscrição CPIE

Anexo:

1. Conforme o Edital Nr 85-18-DE/CBMSC, solicito a homologação de minha inscrição
para  a  realização  do  Curso  de  Pós-Graduação  Lato  Sensu de  Perícia  em Incêndio  e  Explosão
(CPIE), que será realizado em Florianópolis, no período de 15 de janeiro a 12 de abril de 2019.

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

_______________________________
XXXXXXX – XXX BM

Mtcl 000000-0


