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

EDITAL Nr 303-16-DE/CBMSC
(Processo Nr 316-16-DE)
SELEÇÃO AO TREINAMENTO DE SALVAMENTO AQUÁTICO (TSAQ)
DO 4ºBBM
O Diretor de Ensino do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina torna público que, no
período de 04 a 14 de outubro de 2016, encontram-se abertas as inscrições para a seleção do
Treinamento de Salvamento Aquático do 4ºBBM.
1. DAS VAGAS
1.1 O curso disponibilizará 40 (quarenta) vagas destinada ao efetivo do 4ºBBM com interesse de
trabalhar na operação veraneio 2016/2017.
2 PERÍODO E LOCAL DE REALIZAÇÃO
2.1 O curso será realizado no período entre os dias 17 a 21 de outubro de 2016, na sede da
3ª/4ºBBM - Araranguá, no horário das 08 às 12 e das 14 às 18 horas (sujeito a alteração).
3. DOS REQUISITOS E DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO
3.1 São requisitos para concorrer às vagas destinadas ao CBMSC:
a) ser integrante da ativa do CBMSC;
b) ser designado pelo comandante do 4ºBBM.
3.2 Período das inscrições: das 13h00min do dia 28 de setembro de 2016 às 19h00min do dia 11 de
outubro de 2016.
3.3 Formalização da inscrição:
a) Os interessados do CBMSC deverão formalizar através de parte (baixe aqui) também no Anexo A
deste Edital, e entregar ao seu comandante imediato, sua intenção de participar no curso.
b) O comandante, após receber a parte, deverá inscrever o interessado, através do formulário digital
(acesso aqui), até o final do expediente do dia 11 de outubro de 2016, conforme necessidade das
OBMs e/ou determinação do Comandante do 4ºBBM.
4. DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES
4.1 Todas as inscrições que cumprirem os requisitos serão deferidas.

5. DO PREENCHIMENTO DAS VAGAS
5.1 As vagas serão preenchidas, prioritariamente, pelos integrantes do 4º BBM, que irão trabalhar na
operação veraneio 2016/2017;
5.2 O preenchimento das vagas obedecerá a ordem de inscrição e/ou prioridade conforme relação
por OBM.
6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
6.1 O material didático será providenciado pela coordenação local, entretanto cada OBM custeará as
despesas dos seus integrantes, participantes do curso, relativas a este fim;
6.2 Cada OBM deverá providenciar uma motonáutica para o treinamento com a quantia de
combustível determinada pelo Aux do B4 da 3ª/4ºBBM;
6.3 Cada OBM deverá enviar pelos BBMM os mantimentos para confecção de alimentação na sede
da 3ª/4ºBBM conforme lista enviada pelo Aux do B4 da 3ª/4ºBBM;
6.4 Fica autorizado o uso de viaturas para deslocamento até o local do curso, priorizando o
transporte solidário;
6.5 O uniforme para as aulas teóricas será o uniforme de Guarda-vidas militares ou agasalho do
Corpo de Bombeiros Militar de SC. Para as aulas práticas, será exigida a utilização de sunga para os
participantes masculinos e maiô para as participantes femininas, todos com nadadeiras, ambos na
cor preta. Para as aulas teóricas, todos deverão possuir caderno, caneta, lápis e borracha;
6.6 Por se tratar de um treinamento não haverá pagamento de hora aula e diária de curso.

Quartel da DE, Florianópolis, 04 de outubro de 2016.

________________________________________
ALEXANDRE CORRÊA DUTRA– TC BM
Diretor Interino de Ensino do CBM

ANEXO A

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA
1ª REGIÃO DE BOMBEIROS MILITAR
XXº BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR

XXXXXXXXX, XX de outubro de 2016.
Parte Nr XX-XXº BBM
Do Sd BM FULANO
Ao Sr Cmt do Xº/Xª/4º BBM
Assunto: Inscrição TSaq

1. Conforme o Edital Nr XX-16-DE/CBMSC, solicito a homologação de minha inscrição para a
realização do Treinamento em Salvamento Aquático (TSaq), que será realizado em Arar, no período
de 17 à 21 de outubro de 2016. Meu e-mail de contato para recebimento de informações é
fulanodasilva@cbm.sc.gov.br, e meu telefone é (48) 91XX-Y193.

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.

_______________________________
FULANO DA SILVA – Sd BM
Mtcl 900000-0

