SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DIRETORIA DE ENSINO
EDITAL Nº 019/DE/CBMSC/2013
SELEÇÃO PARA O CURSO DE MERGULHADOR AUTÔNOMO (CMAut/2013-II)
O Diretor de Ensino do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, faz saber que no período de
19 a 27 de Agosto de 2013, encontram-se abertas as inscrições para a Seleção ao Curso de
Mergulhador Autônomo (CMAut/2013-II), de acordo com o Plano Geral de Ensino do CBMSC para o
ano de 2013.
1.

DA FINALIDADE DO CURSO

Capacitar os profissionais do Corpo de Bombeiros Militar a realizar operações de busca e
salvamento subaquático, utilizando adequadamente todas as técnicas do mergulho livre e do mergulho
autônomo frente a situações emergenciais.
2.

DADOS BÁSICOS DO CURSO

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Nome: Curso de Mergulho Autônomo – CMAut/2013-II
Local de Funcionamento:7º Batalhão de Bombeiros Militar/ Itajaí-SC
Início: 16 de setembro de 2013. (apresentação dos alunos)
Término: 11 de outubro de 2013. (formatura)
Carga horária: 180 horas/aula.
Número de vagas: 20 vagas para CBMSC.

3.

ADMINISTRAÇÃO

a.
b.
c.
d.
4.

Direção: Cel BM OnirMocellin;
Coordenação: TC BM Walter Ferreira Póvoas Júnior;
Corpo Docente: Oficiais e Praças da DE, CEBM, 7º BBM e 13º BBM;
Corpo Discente: Oficiais e Praças do CBMSC.
INSCRIÇÕES:

As inscrições deverão ser efetuadas mediante manifestação expressa do interessado ao Chefe da
Divisão de Controle e Avaliação de Ensino (Maj BM Gustavo), através de correio eletrônico no
endereço deajd@cbm.sc.gov.br, com cópia para desec@cbm.sc.gov.br, até dia 27 de Agosto de 2013.
5.

REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO:
a. Ser voluntário para exercer função de Bombeiro Militar mergulhador;
b. Estar autorizado por seu Cmt de OBM.

6.

EXAMES DE SELEÇÃO:
Para a realização do CMAut, o candidato a mergulhador deverá estar em perfeito estado de saúde e

capacidade física. Desta forma os exames para a seleção serão compostos por: EXAME MÉDICO
(eliminatório) E EXAME DE CAPACIDADE FÍSICA (eliminatório e classificatório).
a.

Os Exames Médicos necessários para receber o apto da Junta Médica para finalidade
específica da realização do CMAut/2013-II, são os seguintes:

•

Hemograma Completo;
Exame parcial de urina;
Exame parasitológico de fezes;
Raio X do tórax e seios da face ;
Glicemia;
Creatinina;
Triglicerídios;
Colesterol Total e HDL;
TGP e Gama GT;
Eletrocardiograma com esforço;
Audiometria;
Eletroencefalograma.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Observação: Para a realização do exame de capacidade física, todos os candidatos deverão apresentar o
apto da Junta Médica.
b. O Exame de capacidade física, terá caráter eliminatório e classificatório, sendo realizado no 7º
BBM (Itajaí), no dia 03/09/13 TERÇA, às 10h00min. O Exame de capacidade física será
composto pelas seguintes provas:
•
•
•

Natação – 200 mts, em até 07 min;
Apnéia estática – mínimo 90 seg.;
Corrida de 1600 mts em até 08 min.

Observação: O candidato que apagar em algumas das provas do teste estará automaticamente
desclassificado.
APROVAÇÃO E PREENCHIMENTO DAS VAGAS:

7.

a. Será aprovado no Exame Seletivo para frequentar o Curso, o candidato que for considerado apto
nos Exames Médico e ter atingido os índices mínimos no Exame de capacidade física.
b. As vagas serão preenchidas obedecendo-se a ordem de classificação no Exame de capacidade
física. Para isso, será utilizado o critério de pontos perdidos, ou seja, para cada prova, o primeiro
colocado perderá um ponto, o segundo perderá dois pontos, e assim por diante, sendo que o último
colocado perderá o número de pontos de acordo com o número de candidatos. O candidato que
perder o menor número de pontos,no somatório das três provas, será o primeiro colocado. Utilizase esse critério para classificar até o vigésimo colocado.
PRESCRIÇÕES DIVERSAS

8.

a.
b.
c.
d.

As despesas decorrentes dos exames correrão por conta de cada candidato;
Os candidatos deverão ser dispensados do serviço e do expediente nos dias e horários dos Exames;
Os candidatos deverão se apresentar na JMC, portando todos os exames exigidos no item 6.”a”;
Em caso de não preenchimento das condições para a matrícula ou em caso de desistência de
algum(s) candidato(s) aprovado(s), as vagas serão preenchidas, conforme item 7, até a data do
início do Curso, sendo chamado seqüencialmente o candidato de melhor classificação, desde que

o mesmo tenha o apto da JMC;
e. O aluno do Curso terá direito às Diárias de Curso, não possuindo direito às diárias militares;
f. Os candidatos deverão apresentar-se para o início do Curso munidos dos seguintes materiais:
• caderno, lápis, borracha e caneta;
• sunga preta;
• calção vermelho;
• camiseta vermelha;
• nadadeiras;
• máscara com snorkel (tubo respirador)
• roupa de neoprene;
• cinto com 05 lastros de 1Kg cada;
• faca;
• lanterna de mergulho;
• profundímetro;
• bússola;
• cilindro com registro;
• colete equilibrador;
• válvula reguladora com dois estágios.

Florianópolis, 16 de agosto de 2013.

____________________________
ONIR MOCELLIN – Cel BM
Diretor de Ensino do CBMSC

