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

EDITAL DO PROC Nr 002-18-DE/CBMSC
SELEÇÃO PARA O CURSO DE TÉCNICAS DE ENSINO - CTE
O Diretor de Ensino do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina torna público que, no
período de 23 a 31 de agosto de 2018, encontram-se abertas as inscrições da Seleção para o Curso
de Técnicas de Ensino - CTE, de acordo com o Plano Geral de Ensino aprovado para o ano de 2018.
1. DO CURSO
1.1 Nome: Curso de Técnicas de Ensino - CTE
1.2 Local de funcionamento: Centro de Ensino Bombeiro Militar (Florianópolis).
1.3 Período de realização: 10 a 14 de setembro de 2018.
1.4 Carga horária: 40 horas/aula.
1.5 Finalidade: habilitar o BM para lecionar com o uso de técnicas voltadas as atividades de
instrução e ensino no CBMSC.
2. DAS VAGAS
2.1 O curso disporá de 26 (vinte e seis) vagas destinadas ao efetivo dos Batalhões da 1ªRBM, para
os Bombeiros Militares que participarão do Curso de Instrutor de Guarda-vidas (CIGV), a fim de
poderem ministrar aulas para os Cursos de Formação e de Recertificação de GVC.
2.2 Caso as vagas não sejam preenchidas na totalidade, serão destinadas aos Batalhões da 2ª e 3ª
RBM.
3. DOS REQUISITOS
3.1 Ser voluntário e concordar com os termos deste edital;
3.2 Possuir o Curso de Salvamento Aquático
3.3 Ser voluntário para participar do CIGV após o término do CTE;
3.4 Não estar condenado a pena de suspensão do cargo ou função, prevista no Código Penal Militar;
3.5 Estar autorizado pelo seu comandante imediato;
3.6 Não encontrar-se em licença para tratamento de interesse particular ou de saúde; e
3.7 Não ter realizado o curso em outra oportunidade.
4. DAS INSCRIÇÕES
4.1 As inscrições deverão ser efetuadas mediante manifestação expressa do interessado através de
Parte (ANEXO A) ao comando imediato, aderindo aos termos do presente edital, a qual será
encaminhada ao chefe do B-3 do respectivo BBM que, por sua vez, realizará a inscrição do
candidato
através
do
formulário
eletrônico
encontrado
no
link:
https://goo.gl/forms/Hzk3iaWVRA4l1yYF3 até o dia 31 de agosto de 2018 as 12h00.

5. DO PROCESSO SELETIVO
5.1 As vagas serão preenchidas obedecendo-se:
5.1.1 a preferência estipulada no item 2 e 3 deste edital;
5.1.2 a ordem de inscrição.
6. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
6.1 A relação dos inscritos no curso será divulgada, através de correio eletrônico, aos comandantes
de OBM, e aos interessados, até o dia 02 de setembro de 2018.
7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1 O aluno do Curso terá direito apenas às Diárias de Curso correspondente aos dias de aulas
efetivamente ministradas, não possuindo direito às diárias militares;
7.2 O deslocamento dos alunos para o local do curso deverá ser realizado pelas OBM, através de
transporte solidário (uso de viaturas de maneira racional);
7.3 Os candidatos deverão apresentar-se para o início do Curso munidos dos seguintes materiais:
caderno, lápis, borracha, caneta, notebook (se preferir);
7.4 O aluno deverá se apresentar para o curso com uniforme operacional, podendo no entanto, a
critério da equipe de instrução ser definido outro uniforme.

Quartel da DE, Florianópolis, em 17 de agosto de 2018

_____________________________________________
CHARLES ALEXANDRE VIEIRA – Cel BM
Diretor de Ensino

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 2018.
Parte Nr 010-XXº BBM
Do Sd BM Mtcl 900000-0 João da Silva
Ao Sr Ten Cel BM Cmt do XXº BBM
Assunto: Inscrição COBRT
Anexo:

1. Conforme o Edital Nr 02-18-DE/CBMSC, solicito a homologação de minha inscrição
para a realização do Curso de Técnicas de Ensino, que será realizado em Florianópolis, no período
de 10 a 14 de setembro de 2018.
2. Informo que estou ciente e de acordo com os termos do 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

