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

DIRETORIA DE ENSINO

EDITAL Nr 141-19-DE/CBMSC

SELEÇÃO PARA O TREINAMENTO DE BUSCA E RESGATE COM CÃES -
CERTIFICAÇÃO

O Diretor  de  Ensino do Corpo de Bombeiros  Militar  de  Santa  Catarina  torna  público  que,  no
período de  09 a 20 de Setembro de 2019, encontram-se abertas as inscrições para a seleção ao
Treinamento de Busca e Resgate com Cães – Certificação, a ser realizado no Município de Tijucas
nos dias 10 e 11 de Outubro.

1. DA FINALIDADE

O presente Edital  tem por finalidade selecionar  binômios para participarem do Treinamento de
Busca e Resgate com Cães – Certificação, assim como auxiliares voluntários para as atividades
logísticas do treinamento.

2. DO CURSO

2.1 O Treinamento terá atividades teóricas e praticas, com realização de instruções em sala de aula
assim como a execução de provas técnicas diurnas e noturnas.

2.2 Programa de matérias do Treinamento de Busca e Resgate com Cães – Certificação:

Módulo Conteúdo Carga horária

I Congresso técnico 10

II Obediência e destreza 6

III Busca urbana em estruturas colapsadas noturna 12

IV Conhecimentos fundamentais em busca urbana - padrão INSARAG 12

Carga horária total 40 h/a

3. DAS VAGAS

3.1 O treinamento disporá de 20 vagas para binômios operativos, sendo que 10 vagas para binômios
do CBMSC e 10 vagas para binômios de outras corporações.
3.2 Adicionalmente, o treinamento disporá de 20 vagas para cinotécnicos em formação do CBMSC,



em realização de estágio operacional em Cinotecnia ou não, voluntariamente dispostos a apoiar
logisticamente o treinamento.

4. PERÍODO E LOCAL DE REALIZAÇÃO

O treinamento será realizado nos dias 10 e 11 de Outubro de 2019, das 08h às 24h e das 00h  às 14h
no quartel sede da 3ª/13º Batalhão de Bombeiros Militar de Tijucas, Rua Coronel Conceição, 870,
Centro, Tijucas – SC.

5. DAS INSCRIÇÕES

5.1 Período das inscrições: de 09 a 20 de Setembro de 2019, não sendo permitida inscrição por
correspondência.

5.2 Os interessados em participar como cinotécnico condutor de cão deverão preencher o formulário
de inscrição pelo link abaixo:

https://forms.gle/Y7hpH9m7SCdMcp6U8

5.3 Os  interessados  em participar  como  cinotécnico  auxiliar  de  logística  deverão  preencher  o
formulário de inscrição pelo link abaixo:

https://forms.gle/oYAuYqQjRpLdW7nv8

6. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO

6.1. Para  os  binômios  catarinenses:  ser  condutor  operativo  de  cão  de  busca  e  resgate  com
certificação  válida;  Para  os  binômios  das  demais  corporações:  ser  condutor  operativo  ou  em
treinamento.
6.2 Para os cinotécnicos auxiliares: os candidatos deverão possuir curso de formação de bombeiro
cinotécnico do CBMSC.

7. DA MATRÍCULA

7.1 Período de matrícula: 09 a 20 de Setembro de 2019.
7.2 Para realização da matrícula no treinamento, o aluno deverá realizar a inscrição no link indicado
no item 5. DAS INSCRIÇÕES.

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1 O treinamento se dará em caráter de acionamento operacional, com efetivo acampado e alojado
no Centro de Treinamento de Busca e Resgate em Estruturas Colapsadas.
8.2 A alimentação será fornecida aos participantes. Os participantes, que realizarem provas ou não,
deverão permanecer alojados em barracas, instaladas no gramado do campo do CTBREC.



Quartel da DE, Florianópolis, 2 de Setembro de 2019.

________________________________________________
GUIDEVERSON DE LOURENÇO HEISLER - TC BM

Diretor Interino de Ensino do CBMSC


