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

2° REGIÃO DE BOMBEIROS MILITAR
2º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR

    EDITAL Nr 154-19-DE/CBMSC
(Processo Nr 154-19-DE)

SELEÇÃO PARA O TREINAMENTO DE SALVAMENTO EM ALTURA - TSalt

O Comandante do  2º Batalhão de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina faz saber que, no
período de 08 a 12 de abril de 2019, encontram-se abertas as inscrições para a seleção ao Treinamento
de Salvamento em Altura, a ser realizado no Município de Videira, de acordo com o Plano Geral de
Ensino aprovado para o ano de 2019.

1. DO CURSO
1.1 Nome: Treinamento de Salvamento em Altura – TSalt
1.2  Local de funcionamento: Sede da  3ª/2ºBBM,  Rua Nicolau Cavon, s/n - Largo da Estação
Ferroviária, Bairro: Centro. Videira/SC.
1.3 Período de realização: 22 a 26 de abril de 2019
1.4 Carga horária: 40 horas/aula.
1.5 Finalidade: Treinar o BM para agir em situações de emergência envolvendo Planos verticais e
inclinados.

2. DAS VAGAS
2.1 O curso disporá de 20 (vinte) vagas, sendo 15 (quinze) destinadas ao efetivo do 2º BBM e 5
(cinco) para outros BBMs do CBMSC.

3. DOS REQUISITOS
3.1 São requisitos para concorrer às vagas destinadas ao CBMSC:
a) Ter sido voluntário; 
b) Não estar condenado a pena de suspensão do cargo ou função, prevista no Código Penal Militar;
c) Estar autorizado pelo seu comandante imediato;
d) Não encontrar-se em licença para tratamento de interesse particular ou de saúde; e 
e) Não ter realizado o treinamento em outra oportunidade.

4. DAS INSCRIÇÕES
4.1 Período das inscrições: de 08 a 12 de abril de 2019.
4.2 Os interessados deverão formalizar ao seu Comandante Imediato o interesse em participar do
treinamento através  de parte,  conforme modelo do Anexo A, seguindo os Canais  de Comando.
Verificada a viabilidade de participação no treinamento,   o Comandante Imediato digitalizará o
documento e o enviará ao B-3 do 2° BBM, através do correio eletrônico 2b3@cbm.sc.gov.br, até o
final do expediente do dia 12 de abril de 2019.

5. DO PROCESSO SELETIVO
5.1 As vagas serão preenchidas obedecendo-se a ordem de inscrição.



6. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
6.1 O resultado do processo seletivo será divulgado até as 18h00min do dia 15 de abril de 2019.
6.2 Não  sendo  preenchidas  as  vagas  previstas,  o  curso  transcorrerá   com  o  mínimo  de  15
matriculados. 

7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1 Não serão pagas diárias militares ou diárias de curso;
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 O Aluno deverá se apresentar munido de: Cabo da vida de 5-6 metros, capacete, luva de raspa
ou vaqueta com reforço, cordelete 1,5 m, um freio tipo oito e dois mosquetões, mochila (indicado
50l) e cadeirinha de resgate.
7.4  Cada OBM de origem dos alunos deverá fornecer: um cabo de salvamento de no mínimo 50
metros, 2 polias simples, uma polia dupla e 6 metros de fita tubular.
7.5  Quanto  à  alimentação:  Será  disponibilizada  alimentação  pela  coordenação  local  porém  os
participantes deverão trazer gêneros alimentícios de suas respectivas OBM.
7.6 Será disponibilizado pela 3ª/2º BBM alojamento para o pernoite aos participantes, conforme
disponibilidade, sendo necessário o participante trazer roupa de cama completa;
7.7. Os casos omissos a este edital devem ser requisitados ao Ch B3/2ºBBM pelo correio eletrônico
citado no item 4.

Quartel da DE, Florianópolis, 25 de março de 2019.

  _____________________________________________________
 GUIDEVERSON DE LOURENÇO HEISLER – Ten Cel BM

Diretor Interino de Ensino do CBMSC



ANEXO A

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA

2ª REGIÃO DE BOMBEIROS MILITAR
XXº BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR

 

XXXXXXXXX, XX de março de 2019,
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 TSalt

Anexo: 

1. Conforme o Edital Nr 154-19-DE/CBMSC, solicito a homologação de minha inscrição para
a realização do Treinamento de Salvamento em Altura – TSalt, que será realizado em Videira/SC,  no
período de 22 a 26 de abril de 2018.

2. Para recebimento de informações e demais esclarecimentos necessários, o signatáriopode ser
contatado através do e-mail xxxxxxxxx@cbm.sc.gov.br e do telefone (49) xxxxx-xxxx.

3. 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 curso.

_______________________________
JOÃO DA SILVA – Sd BM

Mtcl 900000-0


