
03/08/2021 SEI/GOVERNADORIA - 000022483165 - Edital

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=27436786&infra_sist… 1/17

ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 
 

Edital

Edital nº 014/2021

 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SALVAMENTO TERRESTRE - CSTER 2021

 

 

                         O Cel QOC Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado
de Goiás e o Cel QOC Comandante do Comando da Academia e Ensino Bombeiro Militar no uso de suas
atribuições legais, tornam pública a abertura das inscrições e estabelece normas rela�vas à realização
do Curso de Especialização em Salvamento Terrestre - CSTER 2021, des�nado à seleção de candidatos ao
provimento de 26 vagas, mediante as condições estabelecidas neste Edital.

 

1. FINALIDADE DO EDITAL:

1.1. Orientar e definir o planejamento e a conduta do processo sele�vo para do Curso de

Especialização em Salvamento Terrestre (CSTER) a ser realizado pelo CBMGO, sediado no 1º BBM, face às
diretrizes do Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás.

2. OBJETIVOS DO CURSO:

2.1.  Especializar o militar para o desenvolvimento de a�vidades de Salvamento Terrestre,

aprimorar seus conhecimentos e instruí-los com novas técnicas e o emprego de equipamentos existentes
na Corporação, permi�ndo, assim, maior desenvoltura do militar nas missões de busca e salvamento;

2.2. Capacitar o militar a executar operações de salvamento terrestre com eficiência e

eficácia;

2.3. Dotar o militar de conhecimentos para que seja um agente mul�plicador;

2.4. Atender à Matriz Curricular da SENASP/2014.

3. REFERENCIAS:

3.1. Planejamento de Cursos para o CBMGO 2021 (202000011028437);

3.2. Norma de Ensino 04 - Regula as A�vidades de Planejamento e Execução do Ensino,

publicada no BG 12/2018 de 18 de janeiro de 2018;

3.3. Planejamento Estratégico 2012/2022;
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3.4. Manual Operacional de Bombeiros – Salvamento Terrestre;

3.5. Manual Operacional de Bombeiros – Salvamento Veicular;

3.6.  Matriz curricular da SENASP/2014;

4. COORDENAÇÃO DO CURSO:

4.1. O Curso terá a seguinte Coordenação:

Item Posto/Grad RG Nome Função OBM
1. Maj QOC 02.303 Luiz Eduardo Machado LOBO Coordenador CAEBM
2. Cap QOC 03.253 VICTOR Eustáquio de Oliveira Cardoso Subcoordenador 1º BBM
3. 3° Sgt QPC 02.741 RODRIGO dos Santos Auxiliar da Coordenação / Instrutor 1º BBM
4. 3° Sgt QPC 03.032 Fernando PRIETO de Almeira Gomes Auxiliar da Coordenação / Instrutor 1º BBM
5. Cb QPC 03.435 HEVERTON Regis de Souza Auxiliar da Coordenação / Instrutor 2º BBM
6. Cb QPC 03.555 ESTEVÃO Gonçalves Marques Auxiliar da Coordenação / Instrutor 1º BBM
7. Cb QPC 03.718 Diogo Barbosa de ARAUJO Auxiliar da Coordenação / Instrutor 1º BBM

 

4.2.  A coordenação deverá acompanhar toda a sequência das etapas de seleção;

4.3. A Coordenação deverá encaminhar ao CAEBM, até uma semana antes do início do curso,

a relação de todos os instrutores por disciplina, conforme grade curricular, com nível de
escolaridade, carga horária e número de CPF, conforme especificado no Plano do Curso;

4.4. O Coordenador do Curso deverá encaminhar ao CAEBM, até o segundo dia de curso, a

relação de militares que se apresentaram, para confecção de Portaria de Matrícula;

4.5. A Coordenação do Curso ficará responsável por contatar os instrutores de cada

disciplina, verificando a disponibilidade e montando os Quadros de Trabalhos Semanais – QTS, bem como
o agendamento das visitas de estudo e toda logís�ca relacionada a execução do curso em tela. Vale
ressaltar que todas as visitas de estudo serão realizadas sem ônus para o Estado, ou seja, sem o
pagamento de diárias;

4.6. O Coordenador do curso deverá encaminhar, com antecedência mínima de 48 horas da

data da formatura, a relação nominal dos alunos, com número de CPF e respec�vas notas, para a
confecção da Ata de Formatura e disponibilização dos Cer�ficados;

4.7. A Coordenação do Curso ficará à disposição do CAEBM uma semana antes da realização

do curso e permanecerá até a conclusão.

5. DO CURSO:

5.1. O curso será des�nado a militares do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás e a

outras ins�tuições conforme o quadro de vagas;

5.2. Será realizado no 1º Batalhão Bombeiro Militar – 1º BBM, iniciando em 13 de setembro

de 2021 e com previsão de término em 27 de outubro de 2021 (45 dias);

5.3. A carga horária para o CSTER será de 360 horas;
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5.4. Todas as a�vidades serão programadas em QTS ou documento correspondente, os quais

serão confeccionados previamente às instruções, podendo todavia, ocorrerem mudanças, de acordo com
o andamento do curso e disponibilidade de recursos humanos e locais adequados para instruções
específicas;

5.5. Todos os instruendos deverão ser subme�dos a exigências e testes semelhantes, sem

diferenciações pessoais, de sexo ou de grupos.

6. DAS VAGAS:

6.1. Serão disponibilizadas 26 vagas a serem distribuídas entre os voluntários, Oficiais

subalternos e Praças do CBMGO, e a outras ins�tuições de acordo com o quadro abaixo:

 

QUADRO 1 – VAGAS PARA REALIZAÇÃO DO CURSO

 

DESTINAÇÃO E QUANTITATIVO DE VAGAS 
DESTINAÇÃO VAGAS

Praças do CBMGO 18
Oficiais Subalternos do CBMGO 02

Outras Ins�tuições 06
TOTAL 26

 
 

6.2. Os candidatos serão classificados em conformidade com a pontuação no TAF e no Teste

de Conhecimentos Profissionais por ordem decrescente de classificação para preenchimento das
respec�vas vagas, havendo empate, o desempate se dará por an�guidade;

6.3. Os oficiais subalternos, independente de OBM, concorrerão às vagas des�nadas

conforme quadro acima;

6.4. O numero de vagas poderá ser alterado a critério do CAEBM;

 

7. MÉTODOS E PROCESSOS DE ENSINO:

7.1. Em todas as disciplinas os métodos a serem adotados pelos docentes e monitores, serão

preconizados pelas Norma de Ensino 04 - Regula as A�vidades de Planejamento e Execução do Ensino,
publicada no BG 12/2018 de 18 de janeiro de 2018, admi�ndo-se, contudo, flexibilizações que se fizerem
necessárias em função das peculiaridades de determinadas disciplinas e novas metodologias didá�cas
que enriqueçam o processo do ensino / aprendizado.

7.2. Os docentes e monitores deverão seguir as regras de segurança e higiene per�nentes às

instruções e a�vidades desenvolvidas,  e u�lizar-se de pessoal suficiente para segurança e socorro
imediatos conforme o caso.

7.3. Os professores, instrutores e monitores deverão elaborar planos de aula ou nota de

instrução de forma detalhada e executá-los da maneira como foram previstos.
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7.4. A fim de salvaguardar a integridade �sica dos militares que estão frequentando o curso

bem como garan�r a perpetuação das boas prá�cas de segurança no desenvolvimento das a�vidades de
Gestão do Centro Operacional de Bombeiros, aquele aluno que deliberadamente deixar de observar as
regras de segurança estabelecidas será eliminado do Curso sem aproveitamento, devendo ser
formalizado processo que fundamenta o desligamento do aluno.

 

8. DAS INSCRIÇÕES:

8.1. Ficam estabelecidas as condições a seguir dispostas para a inscrição no curso:

a) Possuir parecer favorável de seu Comandante;

b) Ser preferencialmente Oficial subalterno ou Praça da a�va do CBMGO;

c) Se Praça, estar classificado (a) no mínimo no comportamento “BOM” na data da
inscrição;

d) Estar com a avaliação médica periódica em dia, de acordo com a Portaria n.
125/2014-CG;

e) Estar apto (a), mediante avaliação médica da JBMCS, para fins de realização do teste
de ap�dão �sica e execução do curso;

f) Atender as exigências constantes neste Edital;

g) Cumprir todas as etapas do processo sele�vo, conforme calendário de eventos, sob
pena de ter sua inscrição cancelada.

8.2. Os (as) militares que não atenderem quaisquer das condições acima, terão a inscrição

anulada e serão automa�camente inabilitados para realizar o referido processo sele�vo;

8.3. É vedada a inscrição condicional ou extemporânea;

8.4.  A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição do (a) candidato (a), desde que

verificadas falsidades de documentos ou irregularidades na realização de qualquer etapa/fase da seleção,
sem prejuízos para a responsabilidade civil, criminal e administra�vas que o caso requer.

9. DA SELEÇÃO:

9.1. A seleção, de caráter classificatório e eliminatório, constará de Teste de Ap�dão Física

(TAF) e um Teste de Conhecimentos Profissionais (nós e amarrações, flutuação e natação) a ser aplicado
por comissão nomeada pelo Comando Geral do CBMGO, conforme calendário de eventos;

9.2. Os testes serão de caráter classificatório e eliminatório por CRBM, e as vagas serão

preenchidas pelos candidatos (as) que ob�verem o maior resultado classificatório final;

9.3. Os testes serão divididos e realizados em dois dias, conforme calendário de eventos, e

havendo empate na média final o militar mais an�go ocupará a vaga;

9.4. O TAF constará das provas: Corrida de 12 minutos, flexão de braço na barra fixa, flexão

de braço sobre o solo e flexão abdominal.

9.5. CORRIDA DE 12 MINUTOS
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PONTUAÇÃO MASCULINO PONTUAÇÃO FEMININO

5,0 2700 a 2750 metros 5,0 2400 a 2500 metros

6,0 2751 a 2850 metros 6,0 2501 a 2600 metros

7,0 2851 a 2900 metros 7,0 2601 a 2700 metros

8,0 2901 a 2999metros 8,0 2701 a 2850 metros

9,0 3000 a 3100 metros 9,0 2851 a 2900 metros

10,0 acima de 3100 metros 10,0 acima de 2900 metros

 

a) O (a) candidato (a) deverá correr até o tempo limite de 12 minutos, o percurso
máximo possível em pista ou circuito de piso regular e plano;

b) Serão dados 3 sinais sonoros: o primeiro apito sinalizará o início da prova, o segundo
será dado aos 11 minutos indicando a proximidade do término da prova, e o terceiro
apito, aos 12 minutos sinalizará o término da prova;

c) Admite-se a execução de trechos em qualquer ritmo, podendo até mesmo parar e
depois prosseguir;

d) Não é permi�do, ao (a) candidato (a), deslocar-se em qualquer tempo no sen�do
contrário;

e) Não é permi�do dar ou receber qualquer �po de ajuda �sica (puxar, empurrar, etc.);

f) Após o sinal que representará o término da prova os (as) candidatos (as) deverão
caminhar no sen�do perpendicular à pista, não sendo permi�do qualquer
deslocamento que possa aumentar ou diminuir a distância percorrida, sob pena de
desclassificação;

g) O uniforme para a realização deste teste será o 5º A;

h) O candidato estará eliminado do processo sele�vo se não a�ngir a marca mínima
de 2.700m (masculino) e 2.400m (feminino) no teste da corrida;

9.6. FLEXÃO DE BRAÇO NA BARRA FIXA

PONTUAÇÃO MASCULINO E FEMININO

5,0 10

6,0 11

7,0 12
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8,0 13

9,0 14

10,0 15

 

a) Empunhar a barra com as mãos na posição de pronação;

b) A distância entre as mãos deverá corresponder à largura da cintura escapular;

c) Os cotovelos deverão estar totalmente estendidos;

d) Executar sucessivas flexões e extensões completas dos cotovelos;

e) O militar deverá ultrapassar o queixo da borda superior da barra, sem apoiá-lo;

f)  O militar não poderá tocar com os membros inferiores qualquer parte dos suportes
laterais da barra ou no solo;

g)  Os membros inferiores deverão permanecer cruzados ou paralelos e não poderá
servir de alavanca para o exercício, não sendo permi�do qualquer balanceio do corpo;

h)  Não há limites de tempo para a realização do exercício;

i)  Não será permi�da a u�lização de qualquer objeto para a realização do teste, tais
como luvas, espumas, ou qualquer outro objeto que venha a facilitar a empunhadura na
barra;

j)  Se o militar, depois de dependurar na barra e antes de qualquer tenta�va de
executar a flexão, quiser enxugar a barra ou as mãos para melhor firmá-las, poderá fazê-
lo sem prejuízo para o exercício;

k)  No caso de execução do exercício que não seja conforme os parâmetros acima, a
repe�ção não será computada;

l)  A barra será diferenciada para as candidatas do sexo feminino, sendo realizada com
a ajuda de um objeto (cavalete) de forma que as pernas da militar forme um ângulo de
90° em relação ao corpo para a realização do exercício;

m)O uniforme para a realização deste teste será o 5º A.

n) O candidato estará eliminado do processo sele�vo se não a�ngir a marca mínima
de 10 repe�ções;

 

9.7. FLEXÃO DE BRAÇO SOBRE O SOLO

PONTUAÇÃO MASCULINO PONTUAÇÃO FEMININO

5,0 40 5,0 40

5,5 41 5,5 41

6,0 42 6,0 42  
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6,5 43 6,5 43  

7,0 44 7,0 44

7,5 45 7,5 45

8,0 46 8,0 46

8,5 47 8,5 47

9,0 48 9,0 48

9,5 49 9,5 49

10,0 50 10,0 50

 

a) Apoio das mãos espalmadas de frente sobre o solo, cotovelos estendidos e corpo
ereto;

b) A distância entre as mãos deverá corresponder à largura da cintura escapular;

c) Membros inferiores estendidos e com as pontas dos pés unidas, tocando o solo;

d) Candidatos do sexo feminino deverão flexionar e estender os braços com apoio
frontal e apoiando os joelhos sobre o solo;

e) Executar sucessivas flexões e extensões dos cotovelos ininterruptamente;

f) Durante a realização, o militar deverá manter o quadril alinhado com o restante do
corpo;

g) Não há limite de tempo para a realização do exercício;

h) No caso de execução do exercício que não seja conforme os parâmetros acima, a
repe�ção não será computada;

i) O uniforme para a realização deste teste será o 5º A.

j) O candidato estará eliminado do processo sele�vo se não a�ngir a marca mínima
de 40 repe�ções;

 

9.8. FLEXÃO ABDOMINAL

PONTUAÇÃO MASCULINO FEMININO

5,0 50 50
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5,5 51 51

6,0 52 52

6,5 53 53

7,0 54 54

7,5 55 55

8,0 56 56

8,5 57 57

9,0 58 58

9,5 59 59

10 60 60

 

a) O (a) candidato (a) deverá executar sucessivas flexões abdominais;

b) A posição inicial será em decúbito dorsal, joelhos flexionados, braços cruzados na
altura do peito, de forma que a mão direita segure o ombro esquerdo e a mão esquerda
segure o ombro direito, com apoio externo sobre o dorso dos pés;

c) O (a) candidato (a) realizará flexões abdominais estendendo os quadris de maneira
que os antebraços encostem nas coxas ao subir e as escápulas no solo ao descer, de
forma ininterrupta;

d) O uniforme para a realização deste teste será o 5º A.

e) O candidato estará eliminado do processo sele�vo se não a�ngir a marca mínima
de 50 repe�ções;

 

O TESTE DE CONHECIMENTOS PROFISSIONAIS CONSTARÁ DA PROVA DE NÓS,
AMARRAÇÕES, FLUTUAÇÃO E NATAÇÃO.

9.9. NÓS E AMARRAÇÕES

a) Para a prova de nós e amarrações será exigido a execução dos seguintes nós na
tabela abaixo, sendo que todos os nós deverão ter cote de no mínimo 10 cm, ficando
eliminado o candidato que não conseguir pontuação mínima igual a 05 (cinco).

TIPO DE NÓ PONTUAÇÃO TEMPO
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Fiel duplo no ponto fixo
pelo chicote

01 Tempo máximo da prova: 3 minutos. Finalizado este
tempo, a comissão pontuará somente os nós realizados.

Para cada nó terá um cabo individual.

Todos os nós deverão ter “cote” em sua finalização.

Para fins de pontuação será considerado pela comissão
apenas nó “certo” ou “errado”.

Azelha simples no ponto
fixo pelo chicote 01

Prússico (03 voltas) pelo
chicote 01

Lais de guia no ponto
fixo 01

Nó direito 01

Escota simples 01

Cadeirinha Japonesa 01

Nó carioca 01

Volta da Ribeira 01

Balso Americano pelo
chicote 01

Total 10

 

b) A cronometragem oficial da prova será realizada pela comissão, ficando facultado ao
candidato, para fins de controle do tempo de prova, portar relógio pessoal;

c) A comissão iniciará a prova com um apito silvo breve, momento este em que será
dado o start no cronômetro oficial pela comissão, e será encerrado com um silvo longo
exatamente ao completar 3 (três) minutos de prova.

 

9.10. FLUTUAÇÃO

a) A referida prova terá caráter eliminatório, sendo eliminado (a) o(a) candidato(a) que
não alcançar tempo mínimo igual a 45 min de flutuação trajando o 4º A;

b) A execução do exercício será a mesma para os candidatos do sexo masculino e
feminino;

c) O teste deverá ser executado em piscina com profundidade não inferior a 2,20
metros;
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d) O(a) candidato(a) deverá estar dentro d’água com o corpo na ver�cal, cabeça fora
d’água para o início do teste;

e) É proibido fazer deslocamento na ver�cal (ficar emergindo e submergindo), sendo
permi�do deslocar na horizontal;

f) Durante o teste o(a) candidato(a) deverá estar o tempo todo com a frente do corpo
voltada para os avaliadores e com a cabeça fora d’água;

g) Não é permi�do, durante a execução do exame, o toque no fundo da piscina ou o
apoio nas bordas;

h) Não é permi�do dar ou receber qualquer �po de ajuda �sica;

i) A composição do uniforme 4º A para a execução do exercício será: calça de pron�dão
sem bombachas, cinto com fivela, camiseta meia manga, gandola com mangas
desdobradas, coturnos e meias pretas.

 

9.11. NATAÇÃO

a) A referida prova com uniforme 5º C terá caráter eliminatório, sendo eliminado (a)
o(a) candidato(a) que não conseguir deslocar 200 m em um tempo máximo igual a
05 min;

b) A execução do exercício será a mesma para os candidatos do sexo masculino e
feminino;

c) O(a) candidato(a) deverá fazer a largada de dentro d´água;

d) É proibido invadir a raia vizinha, devendo realizar o seu deslocamento em linha reta
de forma a não atrapalhar os demais candidatos (as);

e) Durante o teste o(a) candidato(a) poderá realizar o deslocamento sem definição de
es�lo de nado, podendo ser alternado a qualquer momento;

f) Não é permi�do, durante a execução do exame, o toque no fundo da piscina, nem
tampouco apoiar-se nas bordas como forma de descanso.

 

9.12. RESULTADO CLASSIFICATÓRIO FINAL (RCF)

O Resultado Classificatório Final (RCF) será ob�do através de somatório da pontuação
ob�da pelo(a) candidato(a) nas provas �sicas e na prova de conhecimentos profissionais.

 

10. DOS EXAMES COMPLEMENTARES:

Os candidatos deverão estar com a avaliação médica periódica em dia, de acordo com a
Portaria n. 125/2014-CG, e realizarem os seguintes exames complementares para a avaliação da JBMCS:
teste ergométrico, radiografia de coluna lombar AP e Perfil e beta-HCG para candidatos do sexo feminino.

 

11. DA ELIMINAÇÃO DO PROCESSO:

11.1. Será eliminado (a) o (a) candidato (a) que:

a) Fizer uso de meios fraudulentos para a realização de provas ou exames durante o
processo sele�vo;
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b) Não alcançar o índice mínimo em qualquer das provas realizadas ou for considerado
inapto (a);

c) Ser considerado inapto para fins de curso pela JBMCS;

d) A inexa�dão de informações, declarações falsas ou irregulares em quaisquer
documentos, ainda que verificada posteriormente, eliminará o (a) candidato(a) da
seleção, anulando-se todos os atos da inscrição ou matrícula, sem prejuízo das demais
medidas de ordem administra�va, cível ou criminal.

 

12. DO CALENDÁRIO DE EVENTOS:

 

DATAS ATIVIDADES LOCAL/HORÁRIO UNIFORME
Até

19/08/2021
Período de inscrição: envio de o�cio das OBMs aos respec�vos

CRBMs encaminhando os voluntários.
Via SEI /

Expediente -

Até
19/08/2021

Prazo máximo para solicitação de inscrição de candidatos de outras
ins�tuições.

Via o�cio
ao Comando

Geral do CBMGO
-

Até
20/08/2021

Encaminhamento das inscrições dos CRBM’s, Comandos e Seções
Administra�vas do CBMGO ao CAEBM.

Via SEI /
Expediente -

23/08/2021 Envio da relação de voluntários do CBMGO ao CSAU para parecer
sobre Avaliação Médica Periódica.

Via SEI /
Expediente -

23/08/2021 Divulgação dos candidatos externos voluntários.
Via o�cio

do Comando
Geral do CBMGO

-

02/09/2021 Período para regularização da Avaliação Médica Periódica dos
militares do CBMGO.

CSAU /
Expediente -

02/09/2021
 Período para envio ao Comando Geral do CBMGO, da

documentação de Ap�dão Médica para candidatos de outras
ins�tuições.

Via o�cio
ao Comando

Geral do CBMGO
-

03/09/2021 Retorno do Parecer do CSAU para os Militares do CBMGO Via SEI /
Expediente -

08/09/2021 Convocação para o Teste de Ap�dão Física - TAF Via SEI /
Expediente -

08/09/2021
Divulgação dos candidatos de ins�tuições externas selecionados

para ingresso no curso, pelo Comando Geral do CBMGO às
respec�vas ins�tuições.

Via o�cio
do Comando

Geral do CBMGO
-

09/09/2021 TAF para militares do CBMGO 1º BBM /
7h30min

4° A e 5°
A Uniformes

10/09/2021 Convocação dos candidatos do CBMGO classificados para ingresso
no curso.

Via SEI /
Expediente -

13/09/2021 Apresentação dos candidatos selecionados para início do curso CAEBM/7h00min  4° A
27/10/2021 Previsão de término do curso e Formatura CAEBM 4° A

 

13. DA MATRÍCULA:

13.1. Serão matriculados no CSTER os bombeiros militares que sa�sfizerem as seguintes

condições:

I - Ser indicado por seus respec�vos comandantes;
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II - Ser considerado apto(a), mediante avaliação médica, para fins de realização do
teste de ap�dão �sica – TAF e do curso de especialização;

III -  Os militares que não atenderem quaisquer das condições acima, no período
compreendido entre a inscrição e a matrícula no curso, terão a inscrição anulada e serão
automa�camente inabilitados para realizar a referida seleção;

IV -  Os Comandantes dos militares selecionados e o candidato deverão,
obrigatoriamente, providenciar os materiais constantes nos itens abaixo relacionados
até a apresentação no curso:

a) Cartão de vacinação atualizado;

b) Kit enxoval contendo:

- 2un - uniformes 4º A, 1un - uniforme 5º A e 1un - uniforme 5º C;
- 1un - lanterna de cabeça;
- 1un - cantil com porta cantil;
- 1un - cabo da vida (comprimento de 06 m);
- 4un - mosquetões com trava de rosca (preferencialmente em aço);
- 2un - freio oito (preferencialmente em aço);
- 1un - capacete para rapel (cor amarela);
- 1par - luvas de vaqueta;
- 1par - joelheiras e cotoveleiras pretas;
- 1un - cinto de resgate com no mínimo cinco pontos de ancoragem;
- 1un - óculos de proteção transparente com elástico;
- 1un – Máscara N 95
- 1un - óculos de proteção solar EPI;
- 1par - protetor auricular;
- 1Kit - higiene pessoal, primeiros socorros e escolar (Kits a serem montados a cargo do aluno,
conforme seu entendimento).

13.2. Os alunos oriundos de outras ins�tuições deverão apresentar comprovante de

avaliação médica periódica de sua ins�tuição (atestado médico) com liberação para freqüentar o Curso
de que trata este Edital conforme Calendário de Eventos constante no item 12 deste Edital;

13.3. Ao serem apresentados no curso, todos os militares serão avaliados conforme Teste de

Ap�dão Física (TAF) e um Teste de Conhecimentos Profissionais (nós e amarrações, flutuação e natação)
previstos neste edital , sob pena de serem considerados inaptos caso não consigam os desempenhos
mínimos previamente definidos;

13.4. Os alunos oriundos de outras ins�tuições deverão encaminhar o�cio ao Comando Geral

do CBMGO solicitando sua matrícula no curso por meio do email comandogeral@bombeiros.go.gov.br e
poderão confirmar o envio por meio do telefone (62) 3201-2000.

 

14. DO DESLIGAMENTO E AVALIAÇÕES APTOS/INAPTOS:

14.1. DESLIGAMENTO

a) O aluno poderá ser desligado por faltas, conforme critérios estabelecidos pela Norma
de Ensino 04 - Regula as A�vidades de Planejamento e Execução do Ensino, publicada
no BG 12/2018 de 18 de janeiro de 2018;

b) Os alunos serão observados e avaliados no decorrer do curso por parte da equipe de
coordenação. A falta de ap�dão, pontualidade, interesse, disciplina, boa relação
interpessoal e quebra dos requisitos de segurança poderão resultar
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no DESLIGAMENTO do aluno a qualquer momento, visando o bom desenvolvimento do
curso e a segurança dos demais alunos.

c) Caso o militar fique afastado do curso por mais de dois dias estará automa�camente
desligado do curso;

d) Tal desligamento deverá ser formalizado ao CAEBM, devendo o mesmo estar
fundamentado e assinado pelo coordenador do curso.

 

14.2. AVALIAÇÕES

a) Serão realizadas 08 (oito) avaliações no total, sendo 07 (sete) prá�cas e 01 (uma)
teórica;

b) Dentre as avaliações prá�cas haverá 04 (quatro) de caráter eliminatório, apto/inapto
(Prova de Corte de Árvore, Prova de Salvamento em Edificação Elevada, Prova de
Salvamento em Poço e flutuação equipado) e 03 (três) de caráter
classificatório/eliminatório (TAF - Endurance, Nós e Amarrações, Manutenção e
funcionamento da moto serra);

c) A avaliação teórica irá abranger o conteúdo apresentado por cada instrutor da
matéria durante o Curso de forma geral, sendo de caráter classificatório/eliminatório.

d) As avaliações de caráter classificatório/eliminatório, tanto as prá�cas quanto a
teórica, terão valor mínimo de 0 (zero) pontos e valor máximo de 10 (dez) pontos, sendo
que o par�cipante que não a�ngir, em primeira época, nota maior ou igual a 7,0 (sete)
será subme�do a segunda avaliação, em data e horário a ser definido pela Coordenação,
devendo alcançar nota no mínimo igual a 5,0 (cinco). Caso não consiga a�ngir a nota
mínima es�pulada, o par�cipante será reprovado e desligado do Curso sem
aproveitamento.

 

14.3. PROVAS DE APTO OU INAPTO:

Durante o curso o aluno realizará 03 (três) provas de ap�dão conforme item 14.2, sendo
considerado apto ou inapto a prosseguir no curso, conforme aproveitamento na prova:

 

I -  Prova de Corte de Árvore:

 

Esta prova terá como tempo limite para sua execução 15 minutos, em que o aluno
deverá simular o corte de uma Palmeira de aproximadamente 9 metros de altura. Para a execução da
prova serão disponibilizados os seguintes materiais e equipamentos:

- 2 cabos de 30 metros;

- 4 cabos solteiros de 4 metros de comprimento;

- 2 grampos manilha;

- 2 motosserras, sendo um reserva;

- 1 cabo de 1,5 metros para a segurança do motosserra;

a) A prova será realizada em um poste de concreto de 9 metros de altura, onde o aluno
fará a ascensão com o uso de dois cabos solteiros. Aos 9 metros será fixado o cabo guia
de 30 metros, aos 8 metros será fixado o balancinho e aos 7 metros fixará o cabo
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solteiro e o grampo manilha. Concluídas as amarrações o aluno se estabilizará e içará o
motosserra, fixando-o e ligando-o, permanecendo com este ligado por trinta segundos.
A prova será encerrada após os trinta segundos de funcionamento do motosserra. Para
a fixação do cabo guia, do balancinho e do cabo solteiro, serão u�lizados o nó fiel
dobrado.

b) O aluno deverá levar consigo todos os materiais, e a cada material deixado serão
acrescentados 30 segundos em seu tempo total.

c) Para a segurança do aluno, o motosserra estará sem a corrente.

d) O aluno terá duas tenta�vas para que consiga cumprir a prova e será eliminado se
não cumpri-la no tempo máximo estabelecido em nenhuma das duas tenta�vas.

 

II - Prova de Salvamento em Edificação Elevada:

Esta prova terá como tempo limite para sua execução 2min e 40seg, em que o aluno
deverá simular o salvamento de uma ví�ma inconsciente em apartamento incendiado no 10º pavimento,
realizando re�rada de emergência, carregando a ví�ma, na Técnica Tipo Bombeiro, pelas escadas até o 7º
pavimento;

Para a execução da prova o aluno deverá estar equipado com os seguintes
equipamentos:

-1un - conjunto de aproximação;

-1un - capacete de Combate a Incêndio;

-1par - luvas de combate a incêndio;

-1par - botas ou coturno adequados para a a�vidade de combate a incêndio e;

-1un - EPRA completa;

a) A prova será realizada em uma edificação de no mínimo 10 pavimentos, onde o
cronometro será disparado com o aluno já equipado devendo par�r do pavimento
térreo;

b) O aluno deverá subir até o 10º pavimento pelas escadas, adentrar o hall e realizar a
re�rada de uma ví�ma (boneco de aproximadamente 50 kg) u�lizando-se da Técnica
Tipo Bombeiro;

c) Em seguida o aluno deverá descer com a ví�ma até o 7º pavimento u�lizando,
também, a Técnica Tipo Bombeiro;

d) O cronometro será parado no momento em que a ví�ma for colocada no solo em
posição lateral de segurança;

e) O aluno terá duas tenta�vas para que consiga cumprir a missão e será eliminado se
não cumprir a prova no tempo máximo estabelecido ou se desconectar o EPRA antes do
final da prova;

f) Haverá ainda penalização de 30 segundos acrescentados ao tempo final, caso a
ví�ma seja jogada no solo.

 

III - Prova de Salvamento em Poço:

a) Esta prova terá como tempo limite para sua execução 12 minutos, em que o aluno
deverá simular o salvamento de uma ví�ma/boneco de aproximadamente 60 kg dentro
de um poço de 05 metros de profundidade, empregando a técnica MFCP (Mul�plicador
de Força e Capturador de Progresso);
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b) O início da prova se dará através de um silvo breve, onde o aluno deverá montar o
tripé sozinho elevando suas bases (mín.=5º furo e máx.=7º furo), sendo que no
momento da descida do aluno ao poço a coordenação fará a sua segurança quando o
mesmo solicitar;

c) Na montagem do tripé o aluno deverá u�lizar 01 placa de ancoragem, 06
mosquetões com trava de rosca, 02 polias simples, 01 corda de 30 metros para
montagem do sistema, sendo colocada obrigatoriamente ao centro, 01 corda de 15
metros para segurança do aluno, 01 mangueira de 1 ½ para descida do aluno, 01 cabo
solteiro de 05 metros (para amarração da base inferior do tripé a um ponto fixo com o
nó “direito de escape” com cote), 01 corda de 15 metros, sendo que uma extremidade
da corda deverá ser u�lizada na base superior do tripé com a amarração “nó prússico
com cote” e a outra extremidade da corda deverá ser feito  o “nó carioca” o qual deverá
estar tesado, havendo um ponto fixo para isto e 01 cabo solteiro para amarração do
ponto fixo onde será feito o “nó carioca”;

d) Na montagem do sistema o aluno deverá u�lizar a técnica de redutor de força 5x1
com capturador de progresso, sendo u�lizado para isto, 03 mosquetões com trava de
rosca, 02 polias duplas oscilantes, 01 corda de 30 metros, 01 blocante Grip para captura
de progresso, 01 anel de fita para ancorar o sistema e um cordelete com nó “prússico”
para blocar o sistema;

e) Para a execução da prova o aluno deverá u�lizar os seguintes equipamentos:

- 1un - tripé liga de alumínio;

- 1un - blocante pino Grip;

- 1un - corda de 30 metros;

- 2un - cordas de 15 metros;

- 2un - cabos solteiro de 05 metros;

- 2un - re�nidas 08mm;

- 9un - mosquetões com trava de rosca;

- 1un - cinto de resgate;

- 1un - capacete de salvamento;

- 2un - polias duplas oscilantes;

- 2un - polias simples;

- 2un - placa de ancoragem;

- 1un - anel de fita vermelho; e

- 1un - mangueira de 1 ½ de 05 metros.

f) Haverá penalização de 30 segundos acrescentados ao tempo final da prova para cada
erro como: mosquetão destravado, nó errado ou falta de cote, harmonia na montagem
do sistema (MFCP), tripé montado errado, montagem de equipamentos no tripé quando
o mesmo es�ver ao centro do poço ou ainda pisar na tampa que protege o poço, falta
de u�lização de algum material disposto para a prova;

g) O aluno deverá montar todo o sistema sozinho, bem como descer no poço, conectar
o sistema na ví�ma, sair do poço e içar a ví�ma, sendo finalizada a prova no momento
em que a ví�ma es�ver inteiramente fora do poço e o seu peso sustentado pelo
blocante feito por meio do nó prússico;

h) O aluno terá duas tenta�vas para que consiga cumprir a prova e será eliminado se
não cumpri-la no tempo máximo estabelecido em nenhuma das duas tenta�vas;
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i) A montagem do tripé ou do sistema de forma que possa trazer risco à operação será
considerada como tenta�va frustrada de realização da prova, enquadrando-se nesta
situação as seguintes hipóteses:

1. Falta de colocação do pino em algum furo do tripé;

2. Falta de colocação da corda backup para descida do aluno ao poço;

3. Falta da estabilização do tripé com o nó carioca.

 

IV -  Prova de Flutuação Equipado: 

 

A referida prova terá caráter eliminatório, sendo eliminado (a) o(a) candidato(a) que
não alcançar tempo mínimo igual a 60 min de flutuação trajando o 4º A;

a) A execução do exercício será a mesma para os candidatos do sexo masculino e
feminino;

b) O teste deverá ser executado em piscina com profundidade não inferior a 2,20
metros;

c) O(a) candidato(a) deverá estar dentro d’água com o corpo na ver�cal, cabeça fora
d’água para o início do teste;

d) É proibido fazer deslocamento na ver�cal (ficar emergindo e submergindo), sendo
permi�do deslocar na horizontal;

e) Durante o teste o(a) candidato(a) deverá estar o tempo todo com a frente do corpo
voltada para os avaliadores e com a cabeça fora d’água;

f) Não é permi�do, durante a execução do exame, o toque no fundo da piscina ou o
apoio nas bordas;

g) Não é permi�do dar ou receber qualquer �po de ajuda �sica;

h) A composição do uniforme 4º A para a execução do exercício será: calça de pron�dão
sem bombachas, cinto com fivela, camiseta meia manga, gandola com mangas
desdobradas, coturnos e meias pretas.

 

 

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

15.1. O presente edital tem validade exclusiva para o ingresso no Curso de Especialização em

Salvamento Terrestre (CSTER) a ser realizado pelo CBMGO no 1º BBM e, referente ao calendário le�vo de
2021;

15.2. As OBMs do CBMGO deverão apoiar disponibilizando materiais e alojamento, de acordo

com a possibilidade, devendo o referido apoio ser solicitado de maneira prévia pela coordenação do
curso;

15.3. A inscrição do (a) candidato (a) implicará a aceitação destas normas, e de normas

con�das nos comunicados e instruções que por ventura sejam divulgados;
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15.4. A inscrição implica no conhecimento e a aceitação irrestrita de suas normas e exigências

pelo (a) candidato (a), sem direito algum a compensação decorrente da anulação ou do cancelamento de
sua inscrição, da eliminação do concurso ou, ainda, do seu aproveitamento por falta de vagas ou por
inobservância dos ditames e dos prazos fixados;

15.5. Qualquer irregularidade come�da por pessoas envolvidas no curso será objeto de

inquérito administra�vo e/ou policial nos termos da legislação per�nente, estando o (a) infrator (a)
sujeito (a) às penalidades previstas na respec�va legislação;

15.6. A alimentação e hospedagem ficarão por conta do aluno.

15.7. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo CAEBM em primeira instância.

 

 

 

Esmeraldino Jacinto de Lemos - Cel QOC 

Comandante Geral do CBMGO 

 

Washington Luiz Vaz Júnior - Cel QOC 

Comandante do CAEBM em exercício 

 

 

 

GOIANIA, 02 de agosto de 2021.
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