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

DIRETORIA DE ENSINO

EDITAL DO PROCESSO Nr-233-18-DE/CBMSC 

SELEÇÃO AO CURSO DE RECERTIFICAÇÃO DE GUARDA-VIDAS CIVIL (CRGVC) 1BBM

O Diretor de Ensino do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina torna público que, no período de
19  a  28  de  novembro  de  2018,  encontram-se  abertas  as  inscrições  para  a  seleção  ao  Curso  de
Recertificação  de  Guarda-Vidas  Civil  (CRGVC)  do  1º  BBM,  a  ser  realizado  no  Município  de
Florianópolis de acordo com o Plano Geral de Ensino aprovado para o ano de 2018.

1. DO CURSO DE RECERTIFICAÇÃO.
1.1 Nome: Curso de Recertificação de Guarda-Vidas Civil (CRGVC)
1.2 Locais de funcionamento: Sede da Secretaria Estadual de Defesa Civil de Florianópolis e no Centro
de Ensino Bombeiro Militar (CBMSC).
1.3 Período de realização: 03 a 07 de Dezembro de 2018.
1.4 Carga horária: 20 horas/aula.
1.5  Finalidade: Disciplinar,  regular,  orientar  e  capacitar  as  atividades  relativas  ao  Curso  de
Recertificação de Guarda-Vidas Civil,  com foco no serviço desenvolvido por eles durante a operação
veraneio 2018/2019 a ser realizada pelo 1º Batalhão de Bombeiros Militar em Florianópolis.

2. DAS VAGAS
2.1 O curso disporá de 50 (cinquenta) vagas, para os Guarda-Vidas que pretendem trabalhar na operação
veraneio 2018/2019.

3. DOS REQUISITOS
3.1 São requisitos para concorrer às vagas destinadas ao CRGVC:
a) Ter concluído o Curso de Formação de Guarda Vidas Civil ou Recertificação de GVC do CBMSC no
ano de 2017.
b) Ter atuado como Guarda Vidas Civil na Operação Veraneio 2017/2018.
c) Declaração comprovando ter exercido função de GVC na Operação Veraneio 2017/2018 assinada pelo
Comandante do Batalhão, pelo Supervisor de Praia, ou pelo Comandante da Praia do Batalhão em que
trabalhou.  Obs.:  Caso  tenha  trabalhado  no  1º  Batalhão  (Florianópolis)  esta  declaração  não  é
necessária.
d) Atestado médico comprovando estar APTO fisicamente para o serviço de guarda vidas.
e) Certidão negativa de antecedentes criminais do Fórum da comarca onde reside. OBS: você poderá
pegar essa certidão no link: https://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do
f) Exame toxicológico: Canabinoides triagem e Dosagem do metabólico da Cocaína (entregar o exame
e não o protocolo). Obs.: Informar que trata-se de teste para Guarda-vidas para buscar desconto junto
aos laboratórios.

https://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do


g) Deverá ser providenciado (com firma reconhecida em cartório) o Termo de Adesão ao serviço 
voluntário. Obs.: Baixe o Termo de Adesão clicando neste link: 
https://www.dropbox.com/sh/6idrzm8my7y1gz3/AABIdswdDjE8XjUjpWLx7Z_Sa?dl=0
h) Declaração de abertura de conta corrente no Banco do Brasil em nome do GVC (no caso de já 
possuir, basta apresentar extrato com a data máxima de 3 meses).
i)  Os documentos constantes nos itens  c) até ao  h) deste Edital  deverão ser grampeados e entregues
IMPRETERIVELMENTE entre o dia 19 de novembro à 28 de novembro de 2018 (entre 13:30 e 18h,
exceto final de semana), sendo que o não cumprimento desta exigência implicará na desclassificação
automática do GVC.
j) A entrega deverá ser feita no B3 do 1° Batalhão de Bombeiros Militar, situado na Av. Santos Saraiva,
296 – Estreito – Florianópolis/SC – CEP 88070100, de segunda à sexta, das 13:30 horas às 18:30 horas.
l) Para os candidatos residentes em outras localidades e que preferirem, a entrega poderá ser feita pelo
correio, por meio de SEDEX com chegada até o fim do dia 28 de novembro de 2018.
m) Será entregue ao GVC um recibo comprovando o ato da entrega dos documentos solicitados e indicará
qual a turma de participação. Não serão aceitos documentos parciais em nenhuma hipótese.
n)  Para  maiores  esclarecimentos  a  respeito  dos  documentos,  enviar  dúvidas  para  o  e-mail
1b3aux3@cbm.sc.gov.br  ou ligar para (48) 36657707 das 13:30 horas às 18 horas.
o)  Caso  o  Guarda-Vidas  tenha  sido  excluído  de  alguma  temporada  ele  não poderá  participar  desse
processo seletivo.

4. DAS INSCRIÇÕES
4.1  O  candidato  deverá  preencher  o  Formulário  de  Inscrição  Eletrônico  –  link:
https://goo.gl/forms/taqrm6wX3x82R3XZ2 
4.2 A confirmação da inscrição dar-se-á  no momento da entrega dos documentos solicitados ao B-3 do 1º
Batalhão de Bombeiros Militar (Estreito)

5. DO PROCESSO SELETIVO
5.1 As vagas serão preenchidas obedecendo-se:

5.1.1 A ordem de inscrição e entrega de documentação pelo Guarda-Vidas.

6. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
6.1 A relação dos inscritos no curso será divulgada, através de correio eletrônico, aos interessados, até o
dia 30 de novembro de 2018.

7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1 Por se tratar de um curso para pessoal civil, não haverá pagamento de diária de curso.
7.2 O Curso transcorrerá nos seguintes locais de ensino:

7.2.1 Na sede da Secretaria Estadual de Defesa Civil. Localizada no endereço Av. Gov. Ivo Silveira,
2320 - Capoeiras, Florianópolis - SC, 88085-002.

7.2.2 CEBMSC – Florianópolis: Instruções práticas no ambiente de piscina.
7.2.3 CEBMSC – Florianópolis: Instruções práticas de Recuperação de Afogados.

7.3 Alimentação: não será oferecida pela coordenação local.
7.4 Material didático: será providenciado pela coordenação local.
7.5 Transporte: Durante o curso, os alunos participantes deverão realizar os seus deslocamentos por
conta própria.
7.6 Uniforme: Em todos os dias deve o GVC se apresentar uniformizado com calça jeans azul, camiseta
branca e tênis. O GVC do sexo masculino deverá estar com barba feita e cabelo curto e a GVC do sexo
feminino deverá estar com os cabelos amarrados. Para a prática de atividade física é necessário o uso de
calção (pode ser utilizado o uniforme de GVC) e tênis (levar já no primeiro dia). Para a utilização das
piscinas será obrigatório o uso de touca de natação, sunga (candidato masculino) ou maiô (candidata

https://goo.gl/forms/taqrm6wX3x82R3XZ2
mailto:1b3ch@cbm.sc.gov.br
https://www.dropbox.com/sh/6idrzm8my7y1gz3/AABIdswdDjE8XjUjpWLx7Z_Sa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/6idrzm8my7y1gz3/AABIdswdDjE8XjUjpWLx7Z_Sa?dl=0


feminina) de cor preta e recomenda-se o uso de óculos de natação.
7.7 Os candidatos selecionados deverão apresentar-se às 08h30 do dia 03 de Dezembro de 2018 Na sede
da Secretaria Estadual de Defesa Civil. Localizada no endereço Av. Gov. Ivo Silveira, 2320 - Capoeiras,
Florianópolis - SC, 88085-002, para o início das aulas;

Quartel da DE, Florianópolis, em 12 de Novembro de 2018 

_________________________________________
CHARLES ALEXANDRE VIEIRA- Ten Cel BM

Diretor Interino de Ensino do CBMSC


