SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA
CENTRO DE ENSINO BOMBEIRO MILITAR

EDITAL Nr 165-19-DE/CBMSC
(Processo Nr 165-19-DE)
TREINAMENTO DE PILOTOS DE RPA – TPRPA
O Diretor de Ensino e o Comandante do Centro de Ensino tornam público que, no período de 29 de
julho a 02 de Agosto de 2019, encontram-se abertas as inscrições para a seleção ao Treinamento de
Pilotos de RPA (TPRPA), a ser realizado no Município de Florianópolis (CEBM), de acordo com o
Plano Geral de Ensino aprovado para o ano de 2019.
1. DO CURSO OU TREINAMENTO
1.1 Nome: Treinamento de Pilotos de RPA (TPRPA)
1.2 Local de funcionamento: CEBM (Florianópolis).
1.3 Período de realização: 12 a 14 de Agosto de 2019
1.4 Carga horária: 20 horas/aula.
1.5 Finalidade: Padronizar a forma de ensino e estabelecer as metas a serem desenvolvidas pela
equipe de instrutores ao longo do ano nos próximos cursos.
2. DAS VAGAS
2.1 O treinamento disporá de 15 (quinze) vagas, destinadas a BBMM do CBMSC.
2.2 O treinamento ocorrerá com, no mínimo, 05 (cinco) participantes.
3. DAS INSCRIÇÕES
3.1 Período das inscrições: de 29 de julho a 02 de agosto de 2019.
3.2 São requisitos para concorrer às vagas destinadas ao CBMSC:
a) Fazer inscrição mediante e-mail para seu comandante imediato que, por sua vez, encaminhará o
e-mail ao B3 do BBM dando parecer favorável para a inscrição, devendo o B3 do BBM centralizar
todas as inscrições e as enviar de uma única vez ao e-mail coordrpa@cbmsc.gov.br;
b) Possuir o Curso de Piloto de RPA do CBMSC;
c) Ser aprovado pela Câmara Técnica de Operações com RPA do CBMSC;
d) Ser voluntário e concordar com os termos deste edital;
e) Estar devidamente autorizado pelo seu comandante imediato;
f) Não encontrar-se em gozo de férias ou licença.
4. DO PREENCHIMENTO DAS VAGAS
4.1 A lista dos aprovados será divulgada até o dia 07 de agosto e terá como base o preenchimento do
requisitos do item 3, bem como, que o militar já seja instrutor ou venha contribuindo com o Curso
de Piloto de RPA do CBMSC.

5. DAS PRESCRIÇÕES DIVERSAS
5.1 O curso será ministrado de segunda à quarta-feira, começando às 1200h da segunda-feira e
finalizando às 1300h da quarta-feira. A duração da hora/aula será de 60 minutos, conforme prevê a
IG 40-01/CBMSC;
5.2 Os casos omissos ao presente Edital serão resolvidos pelos coordenadores da Câmara Técnica
de operações com RPA do CBMSC;
5.3 Serão fornecidos alojamento e alimentação aos participantes;
5.4 Para mais informações, entrar em contato pelo e-mail: coordrpa@cbmsc.gov.br;
5.5 Fica autorizado o deslocamento com viatura.

Florianópolis, em 22 de Julho de 2019.
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