EDITAL DO PROCESSO 077-2021-DIE/CBMSC
SELEÇÃO PARA O CURSO DE TÉCNICAS E TÁTICAS DE CORTES DE ÁRVORES
(CTTCA)
O Diretor de Instrução e Ensino do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina torna público que,
no período de 18 a 29 de outubro de 2021, encontram-se abertas as inscrições para a seleção ao Curso
de Técnicas e Táticas de Corte de Árvores (CTTCA) a ser realizado no 9ºBBM, de acordo com o Plano
Geral de Ensino aprovado para o ano de 2021 para a CBMSC.
1. DO CURSO
1.1 Nome: Curso de Técnicas e Táticas de Corte de Árvore – CTTCA.
1.2 Local de funcionamento: 9º Batalhão de Bombeiro Militar. Rua Barão do Rio Branco, nº 440.
Bairro Centro - Canoinhas (SC).
1.3 Período de realização: 8 a 19 de novembro de 2021.
1.4 Carga horária: 80 horas/aula.
1.5 Finalidade: habilitar o BM para realizar cortes de galhos e árvores em situação de risco para
pessoas ou patrimônios, utilizando adequadamente todas as técnicas e táticas frente a situações
emergenciais, em conformidade com a legislação ambiental vigente.
2. DAS VAGAS
2.1 O curso disporá de 20 (vinte) vagas separadas da seguinte maneira:
a) 15 vagas para o efetivo Bombeiro Militar do 9ºBBM,
b) 3 vagas para o efetivo Bombeiro Militar da 2ªRBM;
c) 2 vagas para o efetivo Bombeiro Militar da 3ªRBM;
2.2 Caso não sejam preenchidas as vagas destinadas a cada BBM ou RBM, estas poderão ser
redistribuídas entre os demais BBMs, conforme critérios da coordenação do curso.
2.3 No link de inscrição, poderão ser inscritos militares excedentes ao quantitativo de vagas previsto
para cada RBM.
3. DOS REQUISITOS
3.1 São requisitos para concorrer às vagas destinadas ao CBMSC:
a) ser integrante da ativa ou CTISP do CBMSC;
b) estar autorizado pelo seu Comandante Imediato para realizar o curso;
c) Confeccionando Ofício (conforme modelo do ANEXO A);
d) não estar condenado a pena de suspensão do cargo ou função, prevista no Código Penal Militar;
e) não encontrar-se em licença para tratamento de interesse particular ou de saúde.
4. DAS INSCRIÇÕES
4.1 Período das inscrições: do dia 18 a 29 de outubro de 2021.
4.2 Formalização da inscrição:
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5. DO PROCESSO SELETIVO
5.1 As vagas serão preenchidas obedecendo-se a ordem de prioridade de cada Batalhão dos Bombeiros
Militares inscritos (no caso de possuir mais BMs do que vagas previstas), sendo destinadas
prioritariamente ao efetivo que atua no serviço operacional.
5.2 A ordem de prioridade acima será verificada pela câmara técnica de corte de árvores com os
Batalhões no momento em que o período das inscrições for finalizada.
6. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
6.1 A relação dos inscritos no curso será divulgada através de nota na rede do CBMSC no dia 1º de
novembro de 2021.
6.2 O curso transcorrerá com o mínimo de 12 bombeiros militares matriculados.
7. DO MATERIAL NECESSÁRIO
7.1 Material individual e Material coletivo: Conforme Anexo B deste Edital. Os materiais deste
anexo serão distribuídos pelos Bombeiros Militares inscritos, compreendendo um quantitativo de
materiais necessários por Batalhão.
7.2 Gêneros alimentícios: será enviada juntamente com a relação dos inscritos, a listagem dos gêneros
alimentícios necessários para confecção dos almoços.
8 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1 Os participantes militares do CBMSC receberão diárias de curso referentes ao período de
realização;
8.2 O material didático será enviado no e-mail dos participantes devendo os mesmos providenciarem a
impressão em suas OBMs;
8.3 Alojamento: será oferecido alojamento aos alunos participantes de acordo com a necessidade
informada na hora da inscrição digital, lembrando que os participantes devem trazer roupa de cama;
8.4 Transporte: durante o curso, aos alunos participantes e aos instrutores, será disponibilizado
transporte para os deslocamentos necessários através da utilização do Auto Ônibus (AO) e viaturas
BMs devendo, contudo, serem observados os critérios de transporte solidário. Cada comandante de
BBM deve organizar o transporte solidário de seu efetivo, em virtude do deslocamento para a sede do
curso.

Quartel da DE, Florianópolis, em 4 de outubro de 2021.

_______________________________________
HELTON DE SOUZA ZEFERINO - Cel BM
Diretor de Ensino do CBMSC
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a) Os interessados do CBMSC deverão formalizar através de ofício, conforme o modelo do Anexo I
deste Edital, e entregar ao seu comandante imediato, manifestando sua intenção de participar do curso.
b) Após autorizado por seu Comandante, as inscrições serão efetuadas mediante manifestação expressa
do interessado através do preenchimento do formulário digital: Clique aqui para fazer sua inscrição até
às 23:59 horas do dia 29 de outubro de 2021.
c) Dúvidas poderão ser sanadas com a coordenação do curso (Maj BM Peduzzi) através de contato telefônico ou através do e-mail cebmcfapcmt@cbm.sc.gov.br.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA
Xª RBM – X BBM – X CBM – X PBM
Xº GRUPAMENTO DE BOMBEIROS MILITAR (município)

Município, XX de mês de 2021.
OFÍCIO Nº X/Xº BBM

Senhor Comandante,
Conforme o EDITAL DO PROCESSO 077-2021-DIE/CBMSC, solicito a homologação de
minha inscrição para a realização do Curso de Técnicas e Táticas de Corte de Árvores (CTTCA), que
será realizado no 9º BBM, no período de 8 a 19 de novembro de 2021.
Informo
que
meus
contatos
para
fulanodasilva@cbm.sc.gov.br e (00) 9 0000-0000

o

recebimento

de

informações

Respeitosamente,
Sargento BM FULANO DA SILVA
1º/1º/1ª/1º BBM
(assinado digitalmente)

são:
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SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA
Xª REGIÃO DE BOMBEIROS MILITAR
XXº BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR

LISTA DE MATERIAIS NECESSÁRIOS AO CTTCA
1. Materiais individuais
1.1 EPIs
- Cadeirinha de cinco pontos ou mais;
- capacete;
- óculos de proteção;
- luva (material maleável e resistente a abrasão – facilitar a execução de nós e realizar descensão no
rapel);
- protetor auricular;
2. Materiais Coletivos
2.1 Motosserras
- 5 motosserras tamanho pequeno para usar sobre a árvore (exemplo Stihl 194, );
- 5 motosserras tamanho médio ou grande, para abate (exemplo Sthil 260, 381, ou maior);
2.2 Corrente reserva para motosserra
- 2 correntes reservas (compatíveis com as motosserras, sendo uma corrente reserva para cada
motosserra)
2.3 Kit Manutenção de motosserras
- 5 limas redondas (para afiação das correntes das motosserras);
- 5 chave de vela;
- 5 Chave de fenda;
- 5 Alicate de bico;
- 5 Pinceis (para limpeza);
2.4 Materiais de corte
- 4 serrotes de poda;
- 4 facões;
2.5 Escadas
- 5 escadas
2.6 Cabos Multiuso (ancoragem de galhos/troncos e trancionamentos)
- 15 Cordas multiuso, sendo 10 duas com metragem aproximada de 50 metros e 5 com
aproximadamente 30 metros;
- 20 Cordas multiuso com aproximadamente 6 metros (confecção de anéis de ancoragem –
podem ser os cabos vermelhos que eram utilizados como cabo da vida).
2.7 Cabos de vida – com certificação (ancoragem humana)
- 5 Cabos de salvamento para utilizar como linha de vida, 11mm ou 12mm e 50 metros de
comprimento;
- 4 Cabos de salvamento para utilizar como linha de vida, 11mm ou 12mm e 30 metros de
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OBS:
- As atividades práticas do Curso de Técnicas e Táticas de Corte de Árvores no CBMSC serão
realizadas em grupos de 4 a 5 alunos;
- A lista especificada acima contempla a quantidade total de materiais necessários para a realização do
Curso de Técnicas e Táticas de Corte de Árvores;
- A lista de materiais acima será divida por 4, sendo repassado este quantitativo divido aos alunos após
a divulgação dos Bombeiros Militares aprovados para participar do curso.
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comprimento;
- 20 cabos de salvamento para utilizar na confecção dos talabartes de posicionamento – 12mm e
6 metros de comprimento.
2.8 Cordelete
- Com certificação – 10 cordeletes de 1,15m aproximadamente e 8 mm (entre 6 a 8mm, sendo
8mm o ideal) – material a ser utilizado na confecção do talabarte de posicionamento;
- Sem certificação
– 15 cordeletes de 1,5 metros entre 6 a 8mm - para a captura de progresso dos sistemas
de redução de força;
– 10 cordeletes de 1,5 metros entre 6 a 8mm – para confecção de segurança da
motosserra.
2.9 Retinida
- 2 cordeletes de 2 mm de 50 metros de comprimento cada.
2.10 Talabarte de posicionamento
- 5 talabartes de posicionamento (equipamento pronto).
2.11 Mosquetões
- 6 mosquetões ovais com trava automática - de preferência trava tripla (para a confecção de
talabartes e sistema de ascensão - Para linha de vida);
- 20 mosquetões Ovais de aço - para ancoragens e sistemas de redução de força;
- 20 mosquetões simétricos (D) de aço - para ancoragens e sistemas de redução de força.
2.12 Freio 8:
- 15 freios 8, de preferência o de resgate.
2.13 Micro polia
- 10 Micro polias (para a confecção de Talabartes de posicionamento)
2.14 Polia simples
- 10 polias simples (para o sistema de redução de força)
2.15 Polia dupla
- 10 polias duplas (para o sistema de redução de força)
2.16 Espora
- 2 esporas para ascensão em poste de madeira.
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Assinaturas do documento

Código para verificação: 7ZSM79X7

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

HELTON DE SOUZA ZEFERINO (CPF: 887.XXX.579-XX) em 06/10/2021 às 16:11:58
Emitido por: "SGP-e", emitido em 21/02/2019 - 18:20:31 e válido até 21/02/2119 - 18:20:31.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferenciadocumento/Q0JNU0NfOTk5Ml8wMDAyMTk1NV8yMTk5Nl8yMDIxXzdaU003OVg3 ou o site
https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo CBMSC 00021955/2021 e o código
7ZSM79X7 ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

