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

DIRETORIA DE ENSINO

EDITAL DO PROCESSO Nr 155-18 -DE/CBMSC

SELEÇÃO PARA O TREINAMENTO EM SALVAMENTO EM ALTURA (TSAL)

O Diretor  de Ensino do Corpo de  Bombeiros  Militar  de Santa  Catarina  torna  público  que,  no
período de 25 à 28 de setembro de 2018, encontram-se abertas as inscrições para a seleção ao
Treinamento de Salvamento em Altura, a ser realizado na 3ª/7º BBM (Barra Velha), de acordo com
o Plano de Ensino aprovado pela DE e Plano Geral de Ensino do CBMSC para 2018. 

1.DO CURSO
1.1 Nome: Treinamento de Salvamento em Altura (TSAlt)
1.2 Local  de funcionamento:  Dependências  do Quartel  da 3ª/7ºBBM, localizado na Rua Vice
Prefeito José do Patrocínio de Oliveira, 63, Centro – Barra Velha - SC
1.3 Período de realização: 01 a 05 de outubro de 2018.
1.4 Carga horária: 40 (quarenta) horas/aula.

2. DA FINALIDADE
2.1 Finalidade: Conhecimento e execução de técnicas para realização de salvamento de vítimas que
estejam em ambiente elevado.

3. DAS VAGAS
3.1 O Curso disporá de 18 (dezoito) vagas, sendo distribuídas da seguinte forma:

3.1.1 04 (quatro) vagas para a 1ª/7ºBBM;
3.1.2 04 (quatro) vagas para a 2ª/7ºBBM;
3.1.3 06 (seis) vagas para a 3ª/7ºBBM;
3.1.4 04 (quatro) vagas para outras instituições;

3.2 Caso as vagas acima não sejam preenchidas, serão destinadas a outras OBMs ou instituições;
3.3  Não  completando  o  número  de  vagas,  o  treinamento  correrá  com,  no  mínimo,  09  (nove)
participantes. 

4 PERÍODO E LOCAL DE REALIZAÇÃO
4.1  O curso será realizado no período entre os dias 1º de outubro à 05 de outubro de 2018, nas
dependências  do  Quartel  da  3ª/7ºBBM, localizado  na  Rua Vice  Prefeito  José  do  Patrocínio  de
Oliveira, 63, Centro – Barra Velha - SC, com aulas no horário das 8h as 12:20hs e das 13:40hs as
18:00hs, com 20 (vinte) minutos de intervalo por período.

5. DAS INSCRIÇÕES
5.1 Período das inscrições: de 25 a 28 de setembro de 2018.
5.2 Formalização da inscrição:

5.2.2 Os interessados deverão formalizar a seu Comandante Imediato o interesse em participar
do treinamento através de parte, conforme modelo do Anexo A do presente edital.
5.2.3 O interessado, após despacho de deferimento, deverá inscrever-se através do formulário
digital  disponível  no link https://goo.gl/forms/jKOONOyPG5guoGnF2  até  o  início  do
expediente do dia 28 de setembro de 2018.

https://goo.gl/forms/jKOONOyPG5guoGnF2


5.3 Somente serão aceitas inscrições que forem recebidas no formulário on-line até as 14:00 horas
do dia 28 de agosto de 2018.

6. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
6.1 Estar autorizado pelo Comando imediato.

7. DO PREENCHIMENTO DAS VAGAS 
7.1  As  vagas  serão  preenchidas  de  acordo  com  o  grau  de  prioridade  estabelecido  pelos
Comandantes Imediatos. 
7.2  Os  Comandantes  Imediatos,  quando  realizarem  a  inscrição  no  formulário  on-line,  deverão
indicar o grau de prioridade de cada inscrição de acordo com o quantitativo de vagas estabelecido
no item 3.1 do presente edital.
7.3 Caso haja um número de interessados maior que o número de vagas estabelecido, o Comandante
deverá indicar um grau de prioridade menor para os interessados excedentes. 

8. DA MATRÍCULA
8.1 Será efetuada automaticamente pela Sargenteação da 3ª/7ºBBM após o recebimento de todas as
inscrições que atenderem aos requisitos do presente edital. 

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1 Os participantes do treinamento não receberão diárias de curso referentes ao período de
realização.
9.2 Na parte referida no item 5.2.2 deste edital, o interessado deverá declinar do recebimento de
diárias militares decorrentes de eventuais deslocamentos, seguindo o modelo do Anexo A.
9.3 Apoio de transporte: nas atividades extraclasse, quando necessário, serão utilizados as viaturas
do 7º BBM.
9.4 Alimentação: será disponibilizada alimentação na sede da 3ª/7ºBBM, devendo os participantes
trazerem os gêneros alimentícios,  que serão informados até sexta-feira às 15h00, através dos e-
mails.
9.5 Uniforme: 5º A (operacional).
9.6 Enxoval: Cada OBM deverá disponibilizar por participante os seguintes materiais:

- um par de luva de vaqueta (ou outra mais apropriada à atividade de salvamento em altura) e,
- um cabo da vida;

9.7 Os casos omissos ao presente edital serão resolvidos pelo Sub Comandante do 7ºBBM.

Quartel da Diretoria de Ensino, Florianópolis, 25 de setembro de 2018.

__________________________________________
CHARLES ALEXANDRE VIEIRA – Ten Cel BM

Diretor Interino de Ensino do CBMSC



ANEXO A

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

1ª REGIÃO BOMBEIROS MILITAR
7º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR

XXXXXX, XX de Setembro de 2018
Parte-Nr-xxxx-2018-7BBM

Do Sd-1 BM Mtcl 900000-0 João da Silva
Ao Sr Cap BM Cmt da 1ª/7º BBM
Assunto: Inscrição TSAlt  Edital Nr 155-
18DE/CBM/SC

1. Conforme o  Edital  Nr 155-18DE/CBMSC, solicito a homologação de minha inscrição
para a realização do Treinamento de Salvamento em Altura (TSAL), que será realizado na cidade
de Barra Velha, no período de  01 à 05 de outubro de 2018.

2. Informo que estou ciente e de acordo com os termos do citado edital, bem como, declino
do direito de eventual recebimento de diárias militares em razão das atividades e deslocamentos do
treinamento.

__________________________
JOÃO DA SILVA - Sd-1 BM

Mtcl 900000-0-1


