
 
 

 

GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 
DIRETORIA DE PESSOAL 
DIVISÃO DE SELEÇÃO, INGRESSO E ESTUDOS DE PESSOAL 
 
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 4-11-DISIEP/DP/CBMSC – ALTERAÇÃO 001 

O Secretário de Estado da Segurança Pública de Santa Catarina, no uso de suas 
atribuições e considerando o Artigo 7º, Inciso I, da Lei Complementar nº 381 de 
07 de maio de 2007, combinado com o Decreto Estadual nº 1.158 de 18 de março 
de 2008, artigo 2º, inciso III, combinado com a Lei Complementar nº 454, de 05 
de agosto de 2009, resolve proceder às devidas alterações no edital de Concurso 
Público 4-11-DISIEP/DP/CBMSC, conforme se apresentam. 

 
Art. 1º SUPRIMIR para o item 1.10.1, as alíneas “d”, “e” e “f”, que eram, a saber: 

d. Possuir altura não inferior a 1,65 (um e sessenta e cinco) metros para ambos os sexos. 
e. Possuir peso proporcional a altura nos termos do Anexo II do presente Edital. 
f. Não ter completado 30 (trinta) anos até o primeiro dia de inscrição a este concurso, a saber, segunda-feira, 5 de 

dezembro de 2011. 
 
Art. 2º SUPRIMIR para o item 3.4, a alínea “d”, que era, a saber: 

d. Não ter completado 30 (trinta) anos até o primeiro dia de inscrição a este concurso, a saber, segunda-feira, 5 de 
dezembro de 2011; 

 
Art. 3º SUPRIMIR o item 11.1.1, a saber: 

11.1.1. O perfil profissiográfico exigido para ingresso no Curso de Formação de Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar foi 
homologado pela PORTARIA 034/CBMSC/2008, publicada no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, e consta no 
ANEXO IV, deste Edital. 

 
Art. 4º ALTERAR o cronograma de datas do Edital supra citado, passando a constar o seguinte cronograma: 
 

Item Atividade Data - Período 
01. Site do Concurso www.cfo2011.cbmsc.ieses.org
02. Início do Período de Inscrições segunda-feira, 5 de dezembro de 2011
03. Término do Período de Inscrições sexta-feira, 9 de março de 2012
04. Início do Período para solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição segunda-feira, 5 de dezembro de 2011
05. Término do Período para solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição sexta-feira, 24 de fevereiro de 2012
06. Divulgação da decisão dos pedidos de isenção quarta-feira, 29 de fevereiro de 2012
07. Início do Pedido de revisão quanto ao indeferimento de pedido de isenção quinta-feira, 1 de março de 2012
08. Término do Pedido de revisão quanto ao indeferimento de pedido de isenção sexta-feira, 2 de março de 2012
09. Divulgação da decisão sobre pedidos de revisão dos indeferimentos de pedido de isenção. quarta-feira, 7 de março de 2012
10. Prazo limite de Pagamento da Taxa de Inscrição sexta-feira, 9 de março de 2012
11. Data limite para solicitação de condições especiais de prova sexta-feira, 9 de março de 2012
12. Divulgação da relação de inscrições deferidas  quarta-feira, 21 de março de 2012
13. Divulgação da decisão sobre pedidos de condições especiais de prova quarta-feira, 21 de março de 2012
14. Divulgação do ato de indeferimento de inscrições  quarta-feira, 21 de março de 2012
15. Início do Pedido de revisão quanto ao indeferimento de inscrições, de condições especiais de prova quinta-feira, 22 de março de 2012
16. Término do Pedido de revisão quanto ao indeferimento de inscrições, de condições especiais de prova sexta-feira, 23 de março de 2012
17. Divulgação da decisão dos pedidos de revisão  quarta-feira, 28 de março de 2012
18. Expedição do Documento de Confirmação de Inscrição - Locais da prova objetiva e discursiva quarta-feira, 28 de março de 2012
19. Data das provas objetivas e discursiva domingo, 1 de abril de 2012
20. Divulgação das provas objetivas e seus gabaritos segunda-feira, 2 de abril de 2012
21. Início do Pedido de revisão de questões da prova objetiva segunda-feira, 2 de abril de 2012
22. Término do Pedido de revisão de questões da prova objetiva quarta-feira, 4 de abril de 2012
23. Divulgação da decisão dos pedidos de revisão de questões e do gabarito definitivo da prova objetiva quarta-feira, 25 de abril de 2012
24. Divulgação dos Boletins Individuais de Desempenho – avaliação Prova, dos pontos e classificação quarta-feira, 25 de abril de 2012
25. Início do Pedido de revisão dos resultados das provas objetivas e discursiva quinta-feira, 26 de abril de 2012
26. Término do Pedido de revisão dos resultados das provas objetivas e discursiva sexta-feira, 27 de abril de 2012
27. Julgamento dos pedidos de revisão das provas objetivas e discursiva e convocação aos Exames de Seleção segunda-feira, 30 de abril de 2012
28. Início do Período do Exame de Avaliação Médica terça-feira, 15 de maio de 2012
30. Término do Período do Exame de Avaliação Médica terça-feira, 15 de maio de 2012
31. Divulgação do resultado Exame de Avaliação Médica quarta-feira, 16 de maio de 2012
32. Início do período de pedido do Laudo de Não Apto no Exame de Avaliação Médica quinta-feira, 17 de maio de 2012
33. Término do período de pedido do Laudo de Não Apto no Exame de Avaliação Médica sexta-feira, 18 de maio de 2012
34. Encaminhamento do Laudo de Não Apto no Exame de Avaliação Médica segunda-feira, 21 de maio de 2012
35. Início do período de revisão do Exame de Avaliação Médica terça-feira, 22 de maio de 2012
36. Término do período de revisão do Exame de Avaliação Médica quarta-feira, 23 de maio de 2012
37. Julgamento dos pedidos de revisão do exame médico e convocação ao Exame de Avaliação Física quinta-feira, 24 de maio de 2012
38. Início do Periodo do Exame de Avaliação Física quarta-feira, 30 de maio de 2012
39. Término do Período do Exame de Avaliação Física quinta-feira, 31 de maio de 2012
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Item Atividade Data - Período 
40. Divulgação do resultado exame avaliação Física sexta-feira, 1 de junho de 2012
41. Início do período de pedido do Laudo de Não Apto no exame Avaliação Física segunda-feira, 4 de junho de 2012
42. Término do período de pedido do Laudo de Não Apto no exame Avaliação Física terça-feira, 5 de junho de 2012
43. Encaminhamento do Laudo de Não Apto no exame Avaliação Física quarta-feira, 6 de junho de 2012
44. Início do período de revisão do exame Avaliação Física quinta-feira, 7 de junho de 2012
45. Término do período de revisão do exame Avaliação Física sexta-feira, 8 de junho de 2012
46. Julgamento dos pedidos de revisão do exame Avaliação Física e convocação ao Exame de Avaliação Psicológica segunda-feira, 11 de junho de 2012
47. Início do Periodo do Exame de Avaliação Psicológica sábado, 16 de junho de 2012
48. Término do Período do Exame de Avaliação Psicológica domingo, 17 de junho de 2012
49. Divulgação do resultado exame avaliação Psicológica segunda-feira, 25 de junho de 2012
50. Início do período de pedido do Laudo de Não Apto no exame Avaliação Psicológica segunda-feira, 25 de junho de 2012
51. Término do período de pedido do Laudo de Não Apto no exame Avaliação Psicológica terça-feira, 26 de junho de 2012
52. Encaminhamento do Laudo de Não Apto no exame Avaliação Psicológica sexta-feira, 29 de junho de 2012
53. Início do período de revisão do exame Avaliação Psicológica segunda-feira, 2 de julho de 2012
54. Término do período de revisão do exame Avaliação Psicológica terça-feira, 3 de julho de 2012
55. Julgamento dos pedidos de revisão do exame Avaliação Psicológica sexta-feira, 6 de julho de 2012
56. Divulgação dos Boletins Individuais de Desempenho Finais - Resultados do Concurso quarta-feira, 11 de julho de 2012
57. Convocação para entrega dos Documentos para Ingresso no CBMSC quarta-feira, 11 de julho de 2012
58. Matrícula e ingresso no CBMSC sexta-feira, 20 de julho de 2012

 
Art. 5º ALTERAR o ANEXO III – NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS DA AVALIAÇÃO FÍSICA – TAF, 

passando a constar o seguinte texto: 
 

PORTARIA Nº 44/CBMSC/2012, de 2 de fevereiro de 2012. 
 
O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA  alicerçado no 

artigo 108, “caput”, da Constituição do Estado de Santa Catarina, combinado com o artigo 10, da Lei n.º 6.218, de 10 de fevereiro de 
1983, resolve: 
 
Art. 1º Alterar os índices dos exercícios físicos, instituídos pela Portaria Nº 333/CBMSC/2011, de 21 de novembro de 2011, que 
compõem as provas e índices do Teste de Aptidão Física para inclusão no Curso de Formação de Oficiais do Corpo de Bombeiros 
Militar do Estado de Santa Catarina, as quais seguem identificadas e descritas no anexo único deste documento.  
Art. 2º Publique-se esta no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4º Fica alterada a Portaria nº 286/CBMSC/2010, de 14 de outubro de 2010, restringindo-se esta às normas e procedimentos 
para realização das provas de avaliação física, para ingresso, ao Curso de Formação de Soldados. 

 
Cel BM – JOSÉ LUIZ MASNIK 

Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar 
 

ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 44/CBMSC/2012, de 2 de fevereiro de 2012. 
 

NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS DE AVALIAÇÃO FÍSICA – CONCURSO PÚBLICO PARA O CFO 
 

O(a) candidato(a) inscrito(a) para que seja aprovado nos exames físicos, é necessário que desempenhe os exercícios físicos 
integrantes do Teste de Aptidão Física para inclusão no Curso de Formação de Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar de Santa 
Catarina, obtendo o conceito “apto (a)”, em consonância com a tabela de exigências a seguir exposta: 
 

TIPO DE EXERCÍCIO FÍSICO ÍNDICE

Flexão de cotovelo em barra fixa 
Masculino Mínimo 5 (cinco) repetições

Feminino Mínimo 3 (três) repetições

Teste de Agilidade - Shuttle Run 
Masculino Máximo 9”,8 (nove segundos e oito centésimos - cravados)

Feminino Máximo 10” (dez segundos - cravados) 

Corrida de 12'00” (doze minutos 
e zero segundos - cravados) 

Masculino Mínimo 2.800 (dois mil e oitocentos metros) 

Feminino Mínimo 2.400 (dois mil e quatrocentos) metros 

Subida no Cabo Vertical 
Masculino O tempo é livre

Feminino O tempo é livre

Transposição em trave suspensa 
Masculino Máximo 50” (cinquenta segundos - cravados) 

Feminino Máximo 01'00” (um minuto e zero segundos - cravados)

Natação 50 metros 
(estilo livre) 

Masculino Máximo 50” (cinquenta segundos - cravados) 

Feminino Máximo 1'00” (um minuto e zero segundos - cravados) 
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DESCRIÇÃO DOS EXERCÍCIOS FÍSICOS: 
 
1ª Prova  
FLEXÃO DO COTOVELO EM BARRA FIXA (dinâmica) 
1. OBJETIVO 
Avaliar força de membros superiores a fim de detectar habilidades para transposição de obstáculos em caso de salvamento em 
altura. 
2. PROCEDIMENTOS 
2.1 Posição inicial: 
2.1.1 Pegada na barra com as mãos em pronação; 
2.1.2 Membros superiores e inferiores estendidos; 
2.1.3 Corpo na posição vertical, sem contato algum com o solo. 
2.2 Flexionar os cotovelos, até posicionar o queixo sobre a barra horizontal, sem tocá-la com o mesmo; 
2.3 Voltar à posição inicial pela extensão completa dos cotovelos. 
2.4 Não será permitido utilizar movimentos acessórios como extensão da coluna cervical, dos quadris, pernas, ou balançar o corpo 
para executar cada flexão; 
2.5 Não deverá haver o contato das pernas ou do corpo com quaisquer objetos ou auxílios por parte de um circunstante; 
2.6 Não será permitido que o(a) avaliado(a) solte uma das mãos após a tomada da empunhadura e execução do exercício; 
2.7 Encerra-se a execução do exercício assim que o(a) candidato(a) largar a barra; 
2.8 O(a) candidato(a) deverá fazer, no mínimo 5 (cinco) repetições corretas para o masculino e no mínimo 3 (três) repetições 
corretas para o feminino, para ser considerado apto; 
2.9 Para a contagem serão válidas as trações corretamente executadas, a partir do momento em que a barra for segura com as duas 
mãos; 
2.10 As trações serão computadas da seguinte maneira: o(a) avaliado(a) com o corpo na vertical (posição “um”) flexionará os 
cotovelos, posicionando o queixo sobre a barra sem tocá-la, considerando este movimento como posição “dois”. Em seguida 
retorna para posição “um” com os braços totalmente estendidos. Neste caso ao retornar a posição “um” será computado uma 
repetição correta. 
3.RESULTADO 
O(a) candidato(a) deverá completar o mínimo de repetições corretas, para ser considerado apto(a).                                        
 
2ª Prova  
TESTE DE AGILIDADE - SHUTTLE RUN 
1. OBJETIVO 
Avaliar agilidade, tempo de reação, destreza manual, resistência anaeróbia, força de membros inferiores e habilidade de correr com 
mudança de direção. 
2. PROCEDIMENTOS 
2.1 Serão traçadas duas linhas paralelas no solo equidistantes entre si 9,1 (nove vírgula um) metros uma da outra, colocando-se 
atrás de uma das linhas dois blocos de madeira de 5,1 cm x 5,1 cm x 10,2 cm; 
2.2 Para execução da prova o(a) candidato(a) iniciará o teste na posição de pé, atrás da linha de partida, e ao ser dado o comando 
para o início do teste, corre em direção aos blocos  (distância de 9,1metros), apanha o 1° bloco, a escolha do(a) candidato(a), 
retornando à linha de partida, colocando-o atrás desta linha em seguida repete o movimento apanhando o 2° bloco, retornando a 
linha de partida e colocando-o atrás desta; 
2.3 Os blocos não podem ser arremessados à distância, devendo ser colocados no solo com uma das mãos; caso haja arremesso do 
bloco ao solo o teste será interrompido. 
2.4 Para o início do teste o(a) avaliador(a) posicionado ao lado do campo de prova de um local que melhor visualize a execução 
desta, emitirá os seguintes comandos: "Atenção! Vai!” ou comando por apito, com o acionamento concomitante do cronômetro. O 
fim do teste será quando o avaliado colocar o 2° bloco no solo, após a linha de chegada, quando ocorrerá o travamento do 
cronômetro; 
2.5 Ao iniciar a movimentação em velocidade, sempre que o(a) candidato(a) atingir a linha oposta deverá ultrapassar essa linha com 
um dos pés, se não o fizer será desclassificado do teste. São permitidas duas tentativas para realização do teste devendo haver um 
intervalo de tempo entre estas; 
2.6 Será registrado o menor tempo em que o(a) candidato(a) concluir o teste quando ocorrer duas tentativas; 
2.7 A prova será realizada de forma individual, com um(a) candidato(a) por vez; 
2.8 Não será permitido o uso de sapatilhas; 
2.9 O piso da pista poderá ser sintético, natural (de carvão; saibro ou material equivalente), de cimento ou asfalto; 
2.10 Serão utilizados dois cronômetros (cronometragem manual) para registrar o tempo, sendo considerado para o cômputo oficial 
o menor tempo;. 
3. RESULTADO 
O(a) candidato(a) deverá completar o percurso em, no máximo 9”,8 (nove segundos e oito centésimos – cravados) para o masculino 
e no máximo 10”00 (dez segundos e zero centésimos – cravados) para o feminino, para ser considerado apto(a).                                  
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3ª Prova  
CORRIDA DE LONGA DISTÂNCIA 
1. OBJETIVO 
Avaliar a resistência aeróbia, ritmo e velocidade de deslocamento.  
2. PROCEDIMENTOS 
2.1 O(a) avaliado(a) se postará em pé junto a linha de partida; 
2.2 Ao sinal, o(a) candidato(a) percorrerá a distância dentro do tempo estipulado; 
2.3 O(a) candidato(a) não poderá receber qualquer tipo de ajuda física para percorrer o percurso; 
2.4 Ao sinal, o(a) candidato(a) percorrerá, dentro do tempo de 12'00” (doze minutos e zero segundos - cravados) a distância de, no 
mínimo 2.800 (dois mil e oitocentos) metros, para ser considerado apto no masculino; e no mínimo 2.400 (dois mil e quatrocentos) 
metros, para ser considerado apta no feminino; 
2.5 O piso da pista poderá ser sintético, natural (de carvão; saibro ou material equivalente), de cimento ou asfalto; 
2.6 Serão utilizados dois cronômetros (cronometragem manual) para registrar o tempo, sendo considerado para o cômputo oficial o 
menor tempo. 
3. RESULTADO 
O exercício se dará por concluso quando o(a) candidato(a) completar a distância mínima de 2.800 (dois mil e oitocentos) metros 
para o masculino e 2.400 (dois mil e quatrocentos) metros para o feminino, ultrapassando totalmente a linha de chegada no tempo 
máximo de 12'00” (doze minutos e zero segundos - cravados). 
 
4ª Prova  
SUBIDA NO CABO VERTICAL 
1. OBJETIVO 
Avaliar força de membros superiores e detectar fobias relacionada à altura subindo 06 (seis) metros para o masculino e 04 (quatro) 
metros para o feminino, em cabo de sisal de 01 (uma) polegada de diâmetro na vertical. 
2. PROCEDIMENTOS 
2.1  O cabo terá duas marcas sendo uma de início e a outra a quatro metros acima da primeira. 
2.2 A partida será após o(a) candidato(a) ter empunhado o cabo com as duas mãos logo abaixo da primeira marca e ficar suspenso 
sem estar tocando o solo com os pés. Na sequencia o candidato deverá dar início a subida, executando movimentos alternados de 
braços, buscando vencer a distância a ser percorrida; 
2.3 Ao candidato(a) não será permitido dar impulso com os pés no solo para iniciar a subida; 
2.4 Será permitido utilizar a técnica de trava de pernas (técnica paraquedista ou de bombeiro) para a subida e descida, ou seja, 
prendendo o cabo entre as pernas, a fim de obter apoio ou utilizar somente a força dos braços; 
2.5 O(a) candidato(a) terá apenas 01 (uma) tentativa;  
3. RESULTADO 
Para ser considerado apto o(a) candidato(a) deverá tocar com qualquer parte do corpo na segunda marca no próprio cabo.  
 
5ª Prova  
TRANSPOSIÇÃO EM TRAVE SUSPENSA 
1. OBJETIVO 
Avaliar equilíbrio dinâmico, estabilidade, atividade a certa distância do solo com a finalidade de detectar fobia relacionado à altura 
transpondo um vão de 06 (seis) metros de comprimento, andando sobre uma trave de 20 (vinte) centímetros de largura, a 05 
(cinco) metros de altura.  
2. PROCEDIMENTOS 
2.1 A partida se dará após o candidato estar em pé sobre a trave, sem qualquer tipo de apoio para as mãos e antes da linha de 
partida; 
2.2 Durante a execução o(a) candidato(a) não poderá se apoiar no cabo de segurança e terá no máximo 50” (cinquenta) segundos 
cravados para o masculino e no máximo 1'00” (um minuto) para o feminino percorrerem a distância de 6 (seis) metros; 
2.3 O(a) candidato(a) terá até 02 (duas) tentativas com intervalo entre as execuções de no máximo 10'00' (dez minuto e zero 
centésimos - cravados). 
3. RESULTADO 
O exercício se dará por concluso quando o(a) candidato(a) ultrapassar totalmente a marca da chegada na trave suspensa no tempo 
estipulado, sendo o tempo máximo de 50” (cinquenta) segundos cravados para o masculino e 1'00” (um minuto e zero segundos) 
cravados para o feminino .  
 
6ª Prova  
NATAÇÃO (50 METROS) 
1. OBJETIVO 
Avaliar habilidade aquática e detectar fobia ao meio aquático. 
2. PROCEDIMENTOS 
2.1 O(a) avaliado(a) se postará junto a borda da piscina, dentro d'água. 
2.2 Ao sinal, através de silvo de apito ou a viva voz, o candidato(a) iniciará o percurso da distância dentro do tempo estipulado, 
utilizando estilo livre para o nado; 
2.3 O(a) candidato(a), após ser dado o sinal, poderá submergir junto a borda e impulsionar o corpo com os pés obtendo a posição 
hidrodinâmica para o nado. 



 

 

EDITAL 4-11-DISIEP/DP/CBMSC                                                                                                                                                                          Página 5 

2.4 O(a) candidato(a) não poderá receber qualquer tipo de ajuda física para completar o percurso ou utilizar de qualquer meio 
auxiliar exceto touca e óculos de proteção para natação; 
2.5 O(a) candidato(a) deverá completar o percurso em, no máximo 1’00” (um minuto e zero segundos – cravados) para o feminino e 
no máximo em 50” (cinquenta segundos – cravados) para o masculino, para ser considerado apto(a); 
2.6 Serão utilizados dois cronômetros (cronometragem manual) para registrar o tempo, sendo considerado para o cômputo oficial o 
menor tempo; 
2.7 O candidato deverá se apresentar trajando calção de banho (masculino – sunga ou equivalente), maiô (feminino), touca e 
chinelo de dedo para o evento; 
2.8 Apenas uma saída em falso será admitida por concorrente. Se a largada for queimada pela segunda vez o(a) candidato(a) será 
considerado(a) desclassificado(a); 
2.9 A dimensão (comprimento/profundidade/largura) da piscina, a ser utilizada na avaliação, poderá ser variável, sendo 
preferencialmente com comprimento de 50 (cinquenta) metros ou 25 (vinte e cinco) metros; 
2.10 No caso de piscina com comprimento inferior a 50 (cinquenta) metros, será admitido a virada olímpica ou batida com uma das 
mãos na parede da piscina, sem apoiar na borda, submergir e impulsionar o corpo com os pés obtendo novamente a posição 
hidrodinâmica. 
2.11 Não existe restrição quanto a localização da piscina, podendo ser realizada em piscina coberta ou não; 
2.12 A temperatura da água pode variar entre 18º C (dezoito graus Celsius) à 28º C (vinte e oito graus Celsius). 
3. RESULTADO 
O exercício se dará por concluso quando o candidato(a) completar a distância mínima de 50 (cinquenta) metros no tempo máximo 
de 50” (cinquenta) segundos cravados para o masculino e 1'00” (um minuto e zero segundos) cravados para o feminino. 
 
IMPORTANTE 
Recomenda-se ao avaliado realizar alongamentos e aquecimento dos grupos musculares antes de ser submetido aos testes, sendo 
responsável o candidato (a) por este procedimento. 
 
Art. 6º DETERMINAR seja publicada a recomendação 0009/2012/30PJ/CAP. 
 
Art. 7º DETERMINAR que se procedam as alterações ao corpo do Edital 4-11-DISIEP/DP/CBMSC. 
 
Art. 8º Ficam mantidos incólumes os demais itens do Edital 4-11-DISIEP/DP/CBMSC. 
 
 
 
 Florianópolis (SC), 03 de fevereiro de 2012. 
 
 
 

 
CÉSAR AUGUSTO GRUBBA 

Secretário de Estado da  
Segurança Pública 

JOSÉ LUIZ MASNIK 
Comandante Geral Do Corpo de Bombeiros Militar do 

Estado de Santa Catarina 
 

 


