
ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 
 

Edital
 

EDITAL n° 05/2023 - CAEBM
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

 
CURSO DE SALVAMENTO VEICULAR LEVE - CSVL/2023

 

 

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
estabelecem normas relativas à realização do Curso de
Salvamento Veicular Leve - CSVL / 2023, destinado à seleção
de candidatos ao provimento de 24 (vinte e quatro) vagas,
mediante as condições estabelecidas neste Edital.

 

1. FINALIDADE DO EDITAL

1.1. Orientar e definir o planejamento e a conduta do
processo seletivo para o Curso de Salvamento Veicular Leve a ser
realizado pelo CBMGO, face às diretrizes do Comando Geral do
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás.

 

2. OBJETIVOS DO CURSO

2.1. Especializar bombeiros militares nas atividades de
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Salvamento Veicular Leve, capacitando-os a atender ocorrências
envolvendo veículos de pequeno porte, entendendo as novas
tecnologias envolvidas e as técnicas e táticas adequadas para o
atendimento.

2.2. Formar militares multiplicadores de conhecimento,
especialistas em Salvamento Veicular, para atuarem como
instrutores nos cursos da Corporação, consolidando doutrina
única no CBMGO.

2.3. Elevar o nível técnico-profissional dos militares
resultando na melhora do serviço prestado a comunidade.

2.4. Efetuar trocas de experiências e ensinamentos com
outros Estados da Federação.

2.5. Suprir a demanda de militares especialistas em
salvamento veicular no âmbito da Corporação.

2.6. Preparar os alunos quanto às orientações e os
pressupostos teóricos e práticos do salvamento veicular,
permitindo-os descrever o ciclo operacional.

2.7. Ampliar e fortalecer nos alunos os conhecimentos
sobre a utilização dos recursos, das viaturas e equipamentos de
salvamento veicular.

 

3. REFERÊNCIAS

3.1. Planejamento de Cursos para o CBMGO - 2023.

3.2. Norma de Ensino 04 - Regula as Atividades de
Planejamento e Execução do Ensino, publicada no BG 12/2018
de 18 de janeiro de 2018.

3.3. Planejamento Estratégico 2022/2031 do CBMGO.

3.4. Manual Operacional de Bombeiros - Salvamento
Terrestre - CBMGO.
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3.5. Manual de Resgate Veicular - DF.

3.6. Manual de Capacitação em Resgate Veicular -
CBMSC.

3.7. Manual de Resgate Veicular - CBMSE.

 

4. COORDENAÇÃO DO CURSO

4.1. O Curso terá a seguinte Coordenação:

 

ITEM POSTO/
GRAD RG OBM NOME EQUIPE DE

COORDENAÇÃO
1 Cap QOC 02.358 CCD Clever Fideles Reis Coordenador

2 2º Ten
QOC 04.119 GCG Heitor Braga de Paula Subcoordenador

3 Asp Of 04.114 CAEBM Ana Carolina Campos
de Abreu

Auxiliar de
Coordenação / Instrutor

4 2º
SGT QPC 02.559 CAEBM Thiago Tiradentes

Araújo
Auxiliar de

Coordenação / Instrutor

5 3º SGT
QPC 02.793 7º BBM Carlos Augusto

Ferreira de Souza
Auxiliar de

Coordenação / Instrutor

6 3º
SGT QPC 03.032 1º BBM Fernando Prieto

Almeida Gomes
Auxiliar de

Coordenação / Instrutor

7 3º
SGT QPC 03.612 22º

BBM
Sarah de Mendonça

Campos
Auxiliar de

Coordenação / Instrutor

 

4.2. A coordenação deverá acompanhar 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 Projeto Pedagógico do Curso.

Edital 000037092472         SEI 202300011002270 / pg. 3



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
logística relacionada a execução do curso em tela.

4.6. O Coordenador do curso deverá encaminhar ao
CAEBM, com antecedência mínima de 48 horas da data
da formatura, a relação nominal dos alunos, com número de
CPF e respectivas notas, para a confecção da Ata de Conclusão do
Curso/Formatura e disponibilização dos Certificados dos alunos;
assim como, também, uma planilha definitiva contendo os
nomes dos instrutores, nível de escolaridade do docente,
disciplina e carga horária, para fins de confecção da Ata.

4.7. A Coordenação do Curso ficará à disposição do
CAEBM a partir do dia 17/04/2023 e permanecerá até a
conclusão, não concorrendo às escalas de serviço, se dedicando
integralmente ao planejamento e execução do CSVL.

 

5. DO CURSO

5.1. O curso será destinado aos Oficiais e Praças do
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás.

5.2. O curso será realizado no Comando da Academia e
Ensino Bombeiro Militar - CAEBM, iniciando em 24/04/2023 com
previsão de término em 05/05/2023.

5.3. O Curso terá carga horária de 100 horas-aula.

5.4. O curso será realizado em regime integral com 10
(dez) horas-aulas por dia, tendo estas a duração de 45 (quarenta
e cinco minutos) e sendo distribuídas ordinariamente, de
segunda a sexta, em dois turnos, conforme quadro abaixo:
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Período Aulas Horário

Matutino

Apresentação 7h30min
1ª das 08h00min às 08h45min
2ª das 08h45min às 09h30min

Intervalo das 09h30min às 09h45min
3ª das 09h45min às 10h30min
4ª das 10h30min às 11h15min
5ª das 11h15min às 12h00min

Almoço das 12h00min às 14h00min

Vespertino

1ª das 14h00min às 14h45min
2ª das 14h45min às 15h30min

Intervalo das 15h30min às 15h45min
3ª das 15h45min às 16h30min
4ª das 16h30min às 17h15min
5ª das 17h15min às 18h00min

 

5.5. O regime escolar ordinário poderá, conforme
a necessidade, ter o horário das instruções estendido, a
critério do instrutor, em comum acordo com o
Coordenador do Curso, para complementação de
atividades curriculares e/ou extracurriculares em
qualquer período (matutino, vespertino ou noturno) e em
qualquer dia da semana, inclusive, sábados, domingos e
feriados.

5.6. Todas as atividades 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, viaturas e locais
adequados para instruções específicas.

5.7. As visitas julgadas necessárias à complementação
do ensino devem ser programadas pelos instrutores e
coordenação com antecedência mínima de uma semana e seu
planejamento será submetido à Escola de Especialidades do
CAEBM. No documento de solicitação, deverá constar data e
duração do evento, transporte necessário e atividades a serem
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desenvolvidas, sempre relacionando-as com os objetivos do
curso.

5.8. O desenvolvimento das atividades extraclasses não
pode implicar em comprometimento do calendário escolar e
depende fundamentalmente de consulta preliminar e da
aprovação da Escola de Especialidades do CAEBM.

5.9. Todos os instruendos deverão ser submetidos a
exigências e testes semelhantes, sem diferenciações pessoais, de
sexo ou de grupos.

 

6. MÉTODOS E PROCESSOS DE ENSINO

6.1. Em todas as disciplinas, serão utilizados os
parâmetros de nota, frequência e desligamento da  Norma de
Ensino 04, admitindo-se, contudo, as flexibilizações ou
modificações que se fizerem necessárias em função das
peculiaridades de determinadas disciplinas e novas metodologias
didáticas que enriqueçam o processo ensino-aprendizado. Tal
flexibilização e/ou modificação será realizado pela Coordenação
do CSVL.

6.2. Os professores, instrutores e monitores deverão
estabelecer regras rígidas de segurança e higiene pertinentes às
instruções e atividades desenvolvidas, com uso de equipamentos
adequados e pessoal suficiente para segurança e socorro
imediatos, sem prejuízo da dificuldade necessária ao
treinamento a serem seguidas por todos e fiscalizada pela
Coordenação.

6.3. Os professores, instrutores e monitores deverão
elaborar Plano de Segurança de forma detalhada e executá-los da
maneira como foram previstos, devendo ser anexado em
processo SEI para a Escola de Especialização do CAEBM.

6.4. A fim de salvaguardar a integridade física dos
alunos, bem como garantir a perpetuação das boas práticas de
segurança no desenvolvimento das atividades, será desligado do
Curso, sem aproveitamento, o aluno que, deliberadamente,
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deixar de observar as regras de segurança estabelecidas pela
coordenação e instrutores, devendo ser formalizado documento
para o comandante do CAEBM, fundamentando os motivos do
desligamento.

 
 

7. DAS VAGAS

7.1. Serão disponibilizadas 24 vagas a serem
distribuídas entre os Oficiais e Praças do CBMGO, de acordo com
o quadro abaixo:

 

Quadro de Distribuição de Vagas 

DESTINAÇÃO E QUANTITATIVO DE VAGAS 
DESTINAÇÃO VAGAS

CBMGO
 

Oficiais 02
1º CRBM 02
2º CRBM 02
3º CRBM 02
4º CRBM 02
5º CRBM 02
6º CRBM 02
7º CRBM 02
8º CRBM 02
9º CRBM 02

Outros Comandos/Seções 02
Comissão Temática Sal. Veicular 01

Ligabom 01
TOTAL 24

 

7.2. As vagas destinadas aos Oficiais não poderão ser
preenchidas por militares subordinados ao mesmo CRBM ou
mesmo Comando de Direção Geral, Setorial ou Apoio.

7.3. As vagas dos Comandos Regionais serão
preenchidas por indicação a critério dos respectivos
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comandantes regionais dentre os voluntários , independente de
antiguidade.

7.4. Os Comandos Regionais e ou outros Comandos e
seções poderão encaminhar um número maior de candidatos do
que o estabelecido no quadro de distribuição de vagas. Neste
caso, os mesmos serão submetidos à seleção estabelecida neste
edital, e serão classificados conforme a pontuação obtida
no Teste de Aptidão Física - TAF3 , para preenchimento das
respectivas vagas e, havendo empate, a classificação se dará por
antiguidade.

7.5. Os Comandantes deverão indicar,
preferencialmente, militares com alto grau de comprometimento
com a Corporação e com perfil de multiplicador, dentre aqueles
voluntários, a fim de que a doutrina seja amplamente difundida
em treinamentos e capacitações futuras.

7.6. Caso haja um número de inscrições inferior ao
estabelecido no quadro de distribuição de vagas para alguma
unidade, estas poderão ser redistribuídas a cargo do CAEBM.

7.7. A disposição de vagas citadas podem ser
reavaliadas pelo Comando do CAEBM, conforme o interesse da
Corporação, conservando o número máximo de 24 vagas, de
modo a não comprometer a logística do curso e qualidade das
instruções, uma vez que a carga horária de 100 horas/aula foi
planejada para o quantitativo máximo de 24 alunos. 

7.8. A vaga destinada às outras instituições militares
(Ligabom) será apreciada e preenchida por ordem de
classificação no TAF e aptidão na Prova de Habilidades
Específicas.

 

8. DAS INSCRIÇÕES

8.1. Os interessados em se inscreverem deverão
manifestar a vontade em realizar o curso por meio de um Ofício a
ser encaminhado aos seus comandantes imediatos, que deverão
seguir o rito ordinário da documentação.
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8.2. Os Comandos Regionais, demais Comandos e
Seções Administrativas do CBMGO deverão receber de suas
unidades subordinadas as candidaturas às vagas, devendo reuni-
las em documento único contendo a relação de todos os
candidatos.

8.3. O documento único mencionado no item 8.2 deverá
ser enviado ao CAEBM, dentro deste processo SEI
(202300011002270), até a data final das inscrições e deverá
conter, no mínimo, os seguintes dados dos candidatos:
posto/graduação, RG, nome completo, celular pessoal, unidade
de origem e Comando/CRBM, conforme modelo:

 

ORD. POSTO/GRAD RG NOME
COMPLETO CELULAR OBM COMANDO/CRBM

1       
2       

 

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

a) Possuir parecer favorável de seu Comandante;
b)Ser Oficial ou Praça da ativa 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 a ser
realizado pelo Comando de Saúde (CSAU), para fins
de realização do TAF, das Provas de Habilidades
Específicas e para o curso;
f) Ser aprovado no TAF conforme portaria 07/2022
CAEBM.

8.5. É vedada a inscrição condicional ou extemporânea.
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8.6. Não poderão realizar o curso os militares que
estiverem em afastamento legal no período compreendido entre
o início e final do curso.

8.7.  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 administrativa que o caso requeira.

8.8. Candidatos de outras Instituições devem enviar as
solicitações através de Oficio destinado ao Comando Geral do
CBMGO, que fará, conforme disponibilidade, a apreciação das
vagas. O CAEBM, após decisão do Comando Geral, providenciará
a inscrição dos mesmos conforme Quadro de Distribuição de
Vagas.

8.9. A inexatidão 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 administrativa, cível ou criminal.

 

9. DA SELEÇÃO

9.1. A seleção consistirá na aplicação de Avaliação
Médica, Teste de Aptidão Física - TAF3  (corrida de 12
minutos, flexão de braço na barra fixa, flexão de braço sobre o
solo e flexão abdominal) de caráter classificatório e eliminatório
e Prova de Habilidades Específicas - PECULIAR (equipagem
com EPI) de caráter eliminatório, a ser aplicado pela
Coordenação do Curso, conforme calendário de eventos.

9.2. Os candidatos de outras instituições deverão ser
submetidos ao Teste de Aptidão Física e as Provas de Habilidades
Especificas, conforme Art. 4°, da Portaria n. 07/2022 - CAEBM
(000037716298) e Calendário de Eventos.

9.3. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA -TAF3:
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I - O Teste de Aptidão Física - TAF3 ocorrerá
conforme Portaria n. 07/2022 - CAEBM, de 14 de
outubro de 2022, e terá caráter eliminatório e
classificatório;
II - O candidato que não alcançar os índices
mínimos informados na Portaria n. 07/2022-CAEBM
será considerado inapto e, consequentemente,
eliminado do processo seletivo;
III - A classificação dos candidatos aptos, no
TAF3,  se dará pela SOMA SIMPLES da pontuação
alcançada nos exercícios citados como
classificatórios na Portaria n.07/2022 do CAEBM;
IV - O candidato que não obtiver os índices
mínimos em qualquer uma das provas
pertencentes ao TAF3 estará automaticamente
eliminado do processo seletivo.

9.4. A Prova de Habilidades Específicas -
PECULIAR:

I - Será realizada em etapa única, não podendo
ultrapassar 1 (um) minuto e 10 (dez) segundos
para finalizar a sua execução.
II - ETAPA - Equipagem (EPI):
a) O início da execução (cronometragem) se dará 
por meio de silvo breve (apito), momento em que
será dado o start no cronômetro oficial pela
comissão;
b)O candidato poderá organizar previamente o
EPI da forma que achar conveniente;
c) A equipagem completa poderá ser feita na
ordem em que o candidato preferir, devendo, ao
fim, estar devidamente equipado com o conjunto
de aproximação completo, bota de incêndio,
capacete, óculos de proteção com elástico e luvas
de salvamento;
d)O cronômetro será parado (interrompido para
conferência) com o militar totalmente equipado, na
posição de pé e com ambas as mãos levantadas,
tocando o capacete;
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e) Para cada erro na equipagem serão acrescidos 5
segundos ao tempo total do candidato, conforme
tabela abaixo:

 

ITEM A SER VERIFICADO

Equipagem

Posicionamento correto para equipagem

Conjunto de Aproximação bem vedado e com mangas ajustadas
no pulso sobre a luva

Capacete de Salvamento ajustado

Óculos de Proteção (com elástico) corretamente posicionado no
rosto

Botas de Salvamento calçadas e ajustadas

Luvas de Salvamento ajustadas

 

f) A Prova de Habilidades Específicas - PECULIAR
terá caráter eliminatório, sendo eliminado (a) o (a)
candidato (a) que não conseguir completar todas
as etapas ou que ultrapassar o  tempo máximo
de 1 (um) minuto e 10 (dez) segundos, levando em
conta o tempo acrescido caso haja erro (s) na
equipagem ( letra "e" );
g)O candidato não poderá abster-se de colocar
qualquer dos itens do EPI e, caso ele se esqueça de
algum, a comissão o lembrará após ser colocado o
próximo item durante a equipagem. 
h) O candidato deverá trazer o seu próprio EPI para

Edital 000037092472         SEI 202300011002270 / pg. 12



a realização da Prova de Habilidades Específicas,
sendo obrigatórios: conjunto de combate a
incêndio (calça e capa), luvas de salvamento,
óculos de proteção com elástico, capacete de
salvamento e botas de combate a incêndio;
i) O candidato deverá utilizar o fardamento 5º A,
sob o Conjunto de Combate a Incêndio, para
execução da Prova de Habilidades Específicas;
j) Não será permitida a retirada de partes internas
do conjunto de Combate a Incêndio;
k) Todo o equipamento e sua organização serão
avaliados pela comissão de aplicação da Prova de
Habilidades Específicas antes de sua execução;
l) A cronometragem oficial da prova será realizada
pela comissão;
m)A execução do exercício será a mesma para os
candidatos do sexo masculino e feminino;
n)Não será permitido dar ou receber qualquer tipo
de ajuda física.
III - A Prova de Habilidades Específicas -
PECULIAR avaliará o candidato como Apto/Inapto,
sendo eliminado da seleção o candidato com
conceito Inapto.

9.5. RESULTADO CLASSIFICATÓRIO FINAL (RCF):

  9.5.1.              O Resultado Classificatório Final será obtido através de
somatório da pontuação obtida pelo (a) candidato (a) no Teste de Aptidão Física
(TAF3);

  9.5.2.              Havendo empate entre os candidatos, a seleção para
preenchimento das respectivas vagas será pelo critério de antiguidade.

 

10. DA JUNTA MÉDICA:

10.1. O CAEBM enviará ao Comando de Saúde (CSAU) do
CBMGO a relação dos bombeiros militares que foram voluntários
e indicados por seus respectivos comandantes visando o parecer
 sobre a sua aptidão perante a Junta Médica para fins de
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participação no Curso.

10.2. Todos os militares que tiverem interesse em
frequentar o curso deverão verificar sua situação em relação
à Avaliação Médica Periódica (conforme Portaria n. 125/2014 –
CG) e, por ocasião da Inspeção de Saúde, apresentar os seguintes
exames médicos complementares com os seus laudos,
considerando o seguinte:

a) Teste ergométrico (aos candidatos que não o
realizou nos EXAMES PERIÓDICOS ANUAIS);
b)Radiografia da coluna lombar em AP e
PERFIL;

10.3. Os militares que estiverem com a Avaliação Médica
Periódica atrasada deverão regularizá-la até a data prevista no
Calendário de Eventos.

10.4. Considerando a Norma Administrativa n. 05, de 25
de junho de 2020 (Art. 19), e a Portaria n. 125/2014 – CG (Art.
4°), as militares do sexo feminino deverão realizar o exame
Beta-HCG e apresentar ao CSAU por ocasião da Junta Médica
conforme Calendário de Eventos. Este exame deverá ter data
de, no máximo, 10 dias antes da data limite para a
realização da Junta.

10.5. Conforme § 3° do art. 36 da N.E. 04 do CBMGO,
a discente que, no ato da matrícula, apresentar-se em estado
gestacional ou tiver a gravidez constatada durante a realização
do curso, será desligada compulsoriamente do curso.

10.6. Os militares de outras instituições deverão ser
submetidos em caráter eliminatório e sob a responsabilidade de
suas corporações à Inspeção de Saúde, conforme Art. 3º, inc. I da
Portaria n. 07/2022 - CAEBM e Calendário de Eventos.

10.7. Será eliminado o candidato de outras instituições
que não apresentarem Atestado Médico atestando aptidão
física/médicas para fins de realização do curso.
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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 seletivo;
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
Junta de Saúde;
d)A inexatidão 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 administrativa, cível ou
criminal.

 

12. DO CALENDÁRIO DE EVENTOS:
 
 

DATAS ATIVIDADES LOCAL/HORÁRIO UNIFORME

Até
08/03/2023

Período de inscrição: envio de
ofício da OBM

ao respectivo CRBM e
Comando solicitando a inscrição.

Via SEI / Expediente -

Até
10/03/2023

Encaminhamento das inscrições dos
CRBM’s, Comandos e Seções

Administrativas do CBMGO ao
CAEBM.

Via SEI / Expediente -

13/03/2023

Envio da relação de voluntários do
CBMGO ao CSAU para parecer

sobre Avaliação Médica Periódica e
para participação no Curso.

Via SEI / Expediente -

Até
24/03/2023

Período para regularização da
Avaliação Médica Periódica dos

militares e apresentação de exames
complementares do CBMGO.

CSAU / Expediente -

30/03/2023 Retorno do Parecer do CSAU para
os Militares do CBMGO Via SEI / Expediente -

Convocação para o Teste de
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06/04/2023
Aptidão Física - TAF3 e Provas de

Habilidades Específicas -
PECULIAR para candidatos do

CBMGO

Via SEI / Expediente -

11/04/2023

Teste de Aptidão Física - TAF3
e Provas de Habilidades Específicas

- PECULIAR para candidatos do
CBMGO.

1ºBBM / 7h30min

4ª A e 5ª A
Uniformes,
Conjunto de

Aproximação
completo

14/04/2023

Divulgação do resultado do TAF3 e
da Prova de Habilidades Específicas

- PECULIAR para candidatos do
CBMGO

Via SEI / Expediente -

19/04/2023
Convocação dos candidatos do

CBMGO classificados para ingresso
no curso.

Via SEI / Expediente -

20/04/2023 

Teste de Aptidão Física - TAF3
e Provas de Habilidades Específicas

- PECULIAR para candidatos de
Outras Instituições.

1ºBBM / 7h30min

4ª A e 5ª A
Uniformes,
Conjunto de

Aproximação
completo /

Equivalentes

24/04/2023 Apresentação dos candidatos
selecionados para início do curso

CAEBM/ Horário a
ser definido

 4º A - Conjunto
de Aproximação

completo

05/05/2023 Previsão de término do curso e
formatura CAEBM Definido pela

coordenação

 

13. DA MATRÍCULA:

13.1. Serão matriculados no CSVL os bombeiros militares
do CBMGO que satisfizerem as seguintes condições:

a) Ser indicado por seus respectivos comandantes;
b)Ser considerado apto (a), mediante avaliação
médica, para fins de realização do curso de
especialização;
c) Sendo Praça, estar classificado (a) no mínimo no
comportamento “BOM” na data da inscrição;
d)Ser considerado apto (a), no Teste de Aptidão
Física e Provas de Habilidades Específicas, para fins
de realização do curso de especialização;
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e) Cumprir todas as etapas do processo seletivo,
conforme calendário de eventos, sob pena de ter
sua inscrição cancelada;
f) Ser classificado dentro do número de vagas
disponíveis ou conforme redistribuição do CAEBM;
g)Atender as exigências constantes neste Edital.

13.2. 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
automaticamente inabilitados para realizar o curso.

 

14. DO DESLIGAMENTO:

14.1. DESLIGAMENTO

a) O aluno poderá ser desligado por faltas ou
outro critério estabelecidos pela Norma de Ensino
04 - Regula as Atividades 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 aptidão, pontualidade,
interesse, disciplina, boa relação interpessoal e/ou
quebra dos requisitos de segurança poderão
resultar no desligamento do aluno a qualquer
momento, visando o bom desenvolvimento do
curso e a segurança dos demais alunos.
c) Qualquer desligamento deverá ser formalizado
ao CAEBM, devendo o mesmo estar fundamentado
e assinado pelo Coordenador do curso;
d)O desligamento a pedido do aluno deve ser
prontamente atendido, interrompendo-se
imediatamente a participação deste na instrução.

 

15. DO CERTIFICADO
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15.1. Após a conclusão do Curso ou Estágio, os
certificados de conclusão estarão disponíveis para os alunos
concluintes, na área logada (restrita) do Sistema SIESP, os
quais poderão ser acessados a qualquer tempo para download. A
impressão dos Certificados ficará a cargo do interessado e às
suas expensas.

15.2. Para a utilização do Sistema de Ensino em
Segurança Pública - SIESP  os alunos deverão se cadastrar e/ou
manter os cadastros atualizados.

15.3. O Sistema SIESP já conta com uma base de dados
com militares do CBMGO cadastrados, sendo necessário, neste
caso, apenas a atualização cadastral. Para verificar se o cadastro
já é existente, basta acessar o endereço eletrônico
(siesp.bombeiros.go.gov.br) e entrar com os dados de login (CPF)
e a senha padrão (cbmgo193). O sistema exigirá que a senha
seja trocada no primeiro acesso.

15.4. Os usuários ainda não cadastrados deverão acessar
o endereço eletrônico (siesp.bombeiros.go.gov.br) e, na parte de
baixo da tela, à direita, em (Novo ? | Inscreva-se abaixo), deve-se
digitar o CPF e clicar no botão de inscreva-se. Será necessário
preencher um formulário de inscrição contendo dados pessoais.

15.5. Problemas com acesso a Sistema SIESP poderão ser
dirimidos na Seção de Planejamento de Ensino - SEP, por meio do
telefone (62) 3201-2305 (Whatsapp). 

 

16. PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO E
FINANCEIRO

16.1. O corpo discente do curso está sujeito às normas do
Comando da Academia e Ensino Bombeiro Militar, devendo ser
observado o que prescreve o CEDIME, Estatuto dos Bombeiros
Militares do Estado de Goiás, RCONT, RESIOBOM, RISG, RAE, NGA
– ABM (Normas Gerais de Ação da Academia de Bombeiros
Militar), Manual do Aluno do CBMGO e demais legislações e
regulamentos pertinente à conduta Bombeiro Militar.
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16.2. Planilha de previsão de custos AC2: 

 

Descrição Quantidade Valor
unitário Subtotal

Horas/aulas para graduados
instrutores 50 R$ 32,00 R$

1.600,00

Horas/aulas para especialistas
instrutores 50 R$ 38,00 R$

1.900,00

Total R$
3.500,00

 

16.3. O valor estimado para pagamento da AC2 foi
previsto considerando que a carga horária seja ministrada apenas
por 01 instrutor. Porém é permitido o pagamento da AC2 para
dois ou mais docentes, simultaneamente, na mesma instrução
quando a participação destes seja imprescindível para a
realização da atividade, demonstrada no Plano de Curso da
disciplina, conforme Art. 4º, § 4º da NA 09 de 2020 do CBMGO.
Podendo, consequentemente, haver aumento no valor
estimado para pagamento da AC2.

16.4. Antes de iniciar o curso, o corpo docente deverá se
atentar às orientações previstas no Memorando Circular nº
43/2020 (000013432936) que trata da aplicação do limite
mensal de R$ 700.00 (setecentos reais) de indenização por hora-
aula AC2, e realizar o controle individual juntamente com à
coordenação para que não ultrapasse esse limite mensal, e
também da impossibilidade de formação de banco de horas para
pagamento de valores auferidos com hora-aula superiores ao
limite previsto na Lei n. 15.949/2006.

16.5. Visando não ultrapassar o limite mensal, a
coordenação poderá remeter ao CAEBM mensalmente a carga
horária ministrada e os instrutores que ministraram naquele
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respectivo mês, não necessitando mais aguardar a conclusão do
curso.

 

17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

17.1. O presente edital tem validade exclusiva para o
ingresso no Curso de Salvamento Veicular Leve – CSVL /2023 a
ser realizado pelo CBMGO.

17.2. A inscrição do (a) candidato (a) implicará a
aceitação destas normas e de normas contidas nos comunicados
e instruções que porventura sejam divulgados.

17.3. A inscrição no CSVL 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
curso ou, ainda, do seu aproveitamento por falta de vagas ou por
inobservância dos ditames e dos prazos fixados.

17.4. Qualquer irregularidade cometida por pessoas
envolvidas no curso será objeto de inquérito administrativo e/ou
policial nos termos da legislação pertinente, estando o (a)
infrator (a) sujeito (a) às penalidades previstas na respectiva
legislação.

17.5. Durante o curso os alunos serão transferidos de
suas unidades para o Comando da Academia e Ensino Bombeiro
Militar - CAEBM e poderão ter direito a Indenização por Mudança,
Instalação e Transporte – AC1, conforme previsto no Art. 2º e Art.
3º da NORMA ADMINISTRATIVA n. 09, atualizada em 16 de
fevereiro de 2022, sendo transferidos de volta às unidades de
origem após o término do curso.

17.6. As OBMs do CBMGO deverão apoiar o curso
disponibilizando materiais e alojamento, de acordo com a
possibilidade, devendo o referido apoio ser solicitado de maneira
prévia pela Coordenação do curso.

17.7. Os militares da coordenação do
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CSVL/2023 permanecerão vinculados às suas unidades de
origem, fazendo jus a diárias nos termos da NORMA
ADMINISTRATIVA n. 10, atualizada em 18 de agosto de 2021.

17.8. Os Militares do CBMGO deverão comparecer
devidamente fardados, de acordo com o Regulamento de
Uniformes, aprovado pelo Decreto N° 7.005, de 30 de Setembro
de 2009, durante todas as etapas do processo seletivo:

a) Apresentação e inspeção de saúde: 4º A;
b)Teste de aptidão física (TAF3) e Provas de
Habilidades Específicas: 4º A, 5º A e conjunto de
aproximação completo;

17.9. Do uso de Insígnias e Prerrogativas:
considerando que o curso é único, tanto para Oficiais quanto para
Praças, esse curso tem por norma peculiar a de que, durante as
atividades do curso, os alunos não terão prerrogativas inerentes
ao posto e graduação, sendo subordinados à Coordenação e à
equipe de instrutores e atendendo, prontamente, todas as ordens
emanadas da Coordenação. Os alunos serão identificados por
numeração que seguirá em ordem crescente, do mais antigo
para o mais moderno. Tal norma visa o nivelamento dos alunos,
proporcionando um tratamento igualitário e à sujeição aos
mesmos tipos de atividades e responsabilidades. Por essa razão,
os alunos se submetem ao curso sem que seus postos e
graduações interfiram no treinamento e, simbolicamente, para
que prevaleça a impessoalidade, seus nomes, insígnias e divisas
são substituídos por números.

17.10. Todos os candidatos deverão tomar conhecimento
do Projeto Pedagógico do Curso de Salvamento Veicular Leve
(000037898244) e da Portaria n. 07/2022 - CAEBM, de 14 de
fevereiro de 2022 (000037716298).

17.11. Os cursos de especialização ministrados pelo Corpo
de Bombeiros Militar do Estado de Goiás somente serão iniciados
caso contenham no mínimo 10 (dez) militares do CBMGO em seu
corpo discente.

17.12. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo
CAEBM em primeira instância.
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Washington Luiz Vaz Júnior – Cel QOC

Comandante Geral do CBMGO

 

 

 

Carlos Alberto Cardoso Faleiro - Cel QOC

Comandante do CAEBM

 

 

GOIANIA, 10 de fevereiro de 2023.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS ALBERTO
CARDOSO FALEIRO, Comandante, em 10/02/2023, às 15:19, conforme
art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº
8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por WASHINGTON LUIZ VAZ
JUNIOR, Comandante-Geral, em 14/02/2023, às 12:18, conforme art. 2º,
§ 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o
código verificador 000037092472 e o código CRC 01065695.

 

COMANDO DA ACADEMIA E ENSINO BOMBEIRO MILITAR
AVENIDA PEDRO PAULO DE SOUZA - Bairro SETOR GOIANIA 2 -
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