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

EDITAL do Processo 191-2018 PGE
O TREINAMENTO DE PROFESSORES TUTORES PARA O CURSO DE
APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS – TPTCAS
O Diretor de Ensino do CBMSC torna público que, no período de 29 de outubro a 5 novembro
de 2018, encontram-se abertas as inscrições para seleção ao Treinamento de Professores Tutores
para o Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos - TPTCAS a fim de qualificar, nivelar e
padronizar conhecimentos e materiais para que bombeiros militares possam exercer a tutoria em
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) do CAS.
1. DO TREINAMENTO
1.1 Nome: Treinamento de Professores Tutores para o CAS (TPTCAS);
1.2 Local de funcionamento: AVA Moodle CBMSC (ambiente on-line);
1.3 Período de realização: 7 a 28 novembro de 2018
1.4 Carga horária: 40 horas/aula em ambiente AVA Moodle;
1.5 Finalidade: padronizar conhecimentos e materiais para que bombeiros militares possam
exercer a tutoria em Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) do CAS.
2. DOS REQUISITOS
Os professores serão selecionados seguindo os requisitos pré-estabelecidos pelo CEBM.
3. DAS VAGAS
3.1 O treinamento disporá de no mínimo 12 e no máximo 20 vagas.
3.2 As vagas serão distribuídas conforme indicação do CEBM respeitando prévio
credenciamento junto a DE.

4. DAS INSCRIÇÕES
4.1 O CEBM entrará em contato com os professores de seu interesse verificando a
disponibilidade dos mesmos.
4.2 Após a confirmação dos professores o CEBM ficará responsável pelo preenchimento da
tabela disponibilizada neste link.
4.3 Não é proibida a manifestação individual de interesse em ser professor caso em não tenha
havido contato prévio do CEBM. Interessados devem entrar em contato com o S Ten BM
Rudimar em cebmdivesec@cbm.sc.gov.br;
5. DO PROCESSO SELETIVO
Os bombeiros militares selecionados serão matriculados pela DE no TPTCAS (ambiente
Moodle) e receberão novas orientações via nota eletrônica.
6. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
O CEBM dará ciência aos professores selecionados da maneira que achar conveniente.
7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1 Não haverão aulas presenciais, uma vez que todo treinamento será em EaD;
7.2 Os alunos matriculados terão acesso específico para o treinamento através do sítio
https://devirtual.cbm.sc.gov.br/moodle/course/view.php?id=244#section-5
7.3 Os alunos que concluírem com aproveitamento o treinamento serão inscritos como
Professores Tutores do CAS e farão jus a indenização de ensino correspondente;
7.4 A coordenadoria acadêmica e logística do treinamento será realizada pelo CEBM, com apoio
geral da DE;
7.5 O Curso é composto de doze disciplinas conforme currículo publicado no BI Nr-2718_PORTARIA Nr 9-2018-DE, de 20 de junho de 2018. As disciplinas podem ser encontradas no
ANEXO A deste edital logo abaixo.
7.6 Dúvidas gerais podem ser tiradas com o S Ten BM Rudimar em cebmdivesec@cbm.sc.gov.br

Quartel da DE, Florianópolis, em 25 de outubro de 2018.

____________________________________________
CHARLES ALEXANDRE VIEIRA – Ten Cel BM
Diretor Interino de Ensino do CBMSC
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