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

EDITAL Nr 163-18 -DE/CBMSC
(Processo Nr 163-18-DE)
SELEÇÃO PARA O TREINAMENTO DE SALVAMENTO AQUÁTICO (TSAq)
O Diretor de Ensino do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina torna público que, no
período de 29 de outubro à 21 de novembro 2018, encontram-se abertas as inscrições para a
seleção ao Treinamento de Salvamento Aquático (TSAQ), a ser realizado na sede do 5ºBBM Lages, de acordo com o Plano Geral de Ensino (PGE) do CBMSC para o ano 2018, sob o nº 163.
1.DO CURSO
1.1 Nome: Treinamento de Salvamento Aquático (TSAQ).
1.2 Local de funcionamento: sede do 5ºBBM, localizado na Rua Mato Grosso nº 171, Lages – SC;
piscina do Serrano Tênis Clube, sito à Av. Dom Pedro II, 579 - Coral, Lages – SC; além do Rio
Caveiras.
1.3 Período de realização: 26 a 30 de novembro de 2018.
1.4 Carga horária: 40 (quarenta) horas/aula.
2. DA FINALIDADE
2.1 Finalidade: Disciplinar, regular e orientar as atividades relativas ao desenvolvimento do
Treinamento de Salvamento Aquático, com foco no serviço desenvolvido pelos Guarda-Vidas
Militares, a ser realizado pelo 5º Batalhão de Bombeiros Militar em Lages.
3. DAS VAGAS
3.1 O curso disporá de 20 (vinte) vagas, sendo 12 (doze) vagas destinadas o 5º BBM e 08 (vagas)
aos demais BBMs.
3.2 Caso as vagas acima não sejam preenchidas, serão destinadas a outros BBMs.
3.3 Não completando o número de vagas, o treinamento correrá com no mínimo, 12 (doze)
participantes.
4. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
São requisitos para concorrer as vagas destinadas ao CBMSC:
a) Ter sido voluntário ou convocado por seu comandante;
b) Não estar condenado a pena de suspensão de cargo ou função, prevista no código penal militar,
c) Estar autorizado pelo seu comandante imediato;
d) Não se encontrar em licença para tratamento da saúde ou em qualquer outro tipo de afastamento
(licença especial, férias, etc).
5. DAS INSCRIÇÕES
5.1 Período das inscrições: de 29 de outubro à 21 de novembro 2018 de 2018.
5.2 Formalização da inscrição:
5.2.2 Os interessados deverão formalizar ao seu Comandante Imediato o interesse em participar do
treinamento através de parte conforme modelo do Anexo A do presente edital. Verificado a
viabilidade de participação no treinamento, o Comandante Imediato digitalizará o documento e
enviará a parte ao B3 do BBM, que compilará as inscrições de sua circunscrição e enviará e-mail

ao Chefe da B3/5ºBBM, no 5b3ch@cbm.sc.gov.br, com cópia para o e-mail 5b3@cbm.sc.gov.br até
o final do expediente do dia 21 de novembro de 2018.
5.3 Somente serão aceitas inscrições homologas que forem recebidas no e-mail
5b3ch@cbm.sc.gov.br, com cópia para o e-mail 5b3@cbm.sc.gov.br, até o final do expediente do
dia 21 de novembro de 2018.
6. DO PREENCHIMENTO DAS VAGAS
6.1 As vagas serão preenchidas obedecendo-se os quantitativos previstos no item 2.1 deste edital.
6.2 Caso o 5º BBM não preencha suas vagas, estas serão preenchidas com os inscritos excedentes
de outros BBM's.
7. DA MATRÍCULA
Será efetuada automaticamente pelo Chefe da B3 do 5º BBM, após o recebimento de todas as
inscrições que atenderem aos requisitos do presente edital, sendo a divulgação do resultado aos
Cmts de BBMs e B3 dos BBMs, a partir das 15h00 de 22 de novembro de 2018.
8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1 O deslocamento dos alunos para o local do curso deverá ser providenciado pelas respectivas
OBMs, observando-se as regras do transporte solidário (uso de viaturas de maneira racional).
8.2 Não serão pagas diárias militares ou diárias de curso.
8.3 O Curso transcorrerá nos seguintes locais de ensino:
8.3.1 Quartel sede do 5º BBM (Lages): Instruções teóricas em sala de aula.
8.3.2 Piscina do Serrano Tênis Clube (Lages): Instruções práticas no ambiente de piscina.
8.3.3 Rio Caveiras: Instruções práticas no ambiente de rio.
8.4 O alojamento será fornecido pelo 5ºBBM, caso necessário, sendo necessário levar roupa de
cama completa. Porém, a coordenação local não fornecerá alimentação aos alunos.
8.5 Os materiais individuais operacionais e didáticos e demais equipamentos de uso individual
deverão ser providenciados pelos alunos com o apoio das OBMs de origem, apresentando-se para o
início do curso munidos do que segue:
a) Material didático: caderno, lápis, caneta, borracha, bloco anotações de papel, notebook. A
apostila será disponibilizada virtualmente.
b) Uniforme: durante as aulas teóricas, o uniforme a ser utilizado deve ser o de Guarda-vidas
militar ou o agasalho do CBMSC, tênis para corrida e sandálias vermelhas. Para as aulas práticas,
além do uniforme para TFM (calção Ed. Física, regata de GVM, meias brancas e tênis para corrida),
será exigida a utilização de sunga para os participantes masculinos e maiô para as participantes
femininas, ambos na cor preta, touca e óculos de natação (este último é opcional) Todos devem
trazer nadadeiras.
c) Outros materiais: material de higiene pessoal.
8.6 Os candidatos selecionados deverão apresentar-se às 08h00 do dia 26 de Novembro de 2018 no
quartel sede do 5º BBM em Lages, para início do curso.
8.7 Os casos omissos ao presente edital serão resolvidos pelo Chefe da B3 do 5º BBM.
Quartel da DE, Florianópolis, 24 de outubro de 2018.

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

ANEXO A

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA
2ª REGIÃO BOMBEIROS MILITAR
5º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR
XXXXXXXXX, XX outubro de 2018
Parte nº xxx- 5º BBM
Do Sd BM Mtcl 900000-0 João da Silva
Ao Sr Cap BM Cmt da 1ª/5º BBM
Assunto: Inscrição TSAQ
:

1. Conforme o Edital Nr 163-18-DE/CBMSC, solicito a homologação de minha inscrição
para a realização do Treinamento de Salvamento Aquático (TSAQ), que será realizado na sede do
5ºBBM - Lages, no período de 26 a 30 de novembro de 2018, sendo meu e-mail e telefone celular
respectivamente para contato: jdsilva@cbm.sc.gov.br e (0XX) 9XXXX-XXXX.
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
curso.

_______________________
JOÃO DA SILVA - Sd BM
Mtcl 900000-0

