
ACADEMIA DE BOMBEIRO MILITAR
CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS

CORPO DE CADETES

Caro futuro Cadete,

Nós da Academia de Bombeiro Militar, sabendo quão difícil e meritória foi sua 
vitória, sentimo-nos honrados em poder recebê-lo no Curso de Formação de Oficiais do 
Corpo de Bombeiros Militar.

Inicialmente,  algumas  informações  importantes  foram  elencadas  para  sua 
apresentação no Curso de Formação de Oficiais  do Corpo de Bombeiros Militar de 
Santa Catarina.

Local  de Apresentação:  Centro de  Ensino Bombeiro  Militar  –  CEBM, Rua 
Lauro Linhares, 1213, Trindade, Florianópolis. Telefone: (48) 3239-7300.

Data e hora: dia 19 de dezembro de 2013, quinta-feira, às 0800h.

Uniforme: para homens:  terno preto, camisa social  de manga longa branca, 
gravata vertical preta, sapato preto com cadarço;  para mulheres: tailleur com saia na 
altura do joelho e mocassim preto.

Cabelo:  para  homens: máquina  1  nos  lados  e  atrás  e  máquina  2  na  parte 
superior; para mulheres curto feminino ou, se longo, preso ou com trança.
           

Os Cadetes do 1º Semestre do Curso de Formação de Oficiais frequentarão a 
Academia  de  Bombeiro  Militar  onde  cumprirão  as  rotinas  e  as  escalas  de  serviço 
inerentes  ao  serviço  bombeiro  militar.  Em  virtude  disso,  os  Cadetes  deverão  se 
apresentar  no  primeiro  dia  munidos  dos  materiais  relacionados  abaixo,  os  quais 
compõem o “enxoval do cadete”.

Enxoval dos Cadetes da ABM – 2013

Material de Aquisição Obrigatória

01 travesseiro;
02 lençóis brancos;
02 fronhas brancas;
01 cobertor vermelho;
02 toalhas de rosto vermelhas;
02 toalhas de banho vermelhas;



02 calças jeans azul marinho;
03 camisetas vermelhas de algodão, com meia manga e gola redonda, padrão do Corpo 
de Bombeiros Militar;
02 camisetas brancas de educação física, padrão do Corpo de Bombeiros Militar;
02 calções vermelhos com listas brancas, padrão do Corpo de Bombeiros Militar para 
educação física;
01 agasalho completo padrão do Corpo de Bombeiros Militar;
01 par de sandálias vermelha (tipo havaianas);
01 par de tênis totalmente branco;
01 par de sapato preto tipo “passo doble”, com cadarço para os homens;
01 par de sapato preto tipo “mocassim”, sem cadarço ou costura em relevo e salto baixo 
para as mulheres;
01 par de botinas pretas, tipo borzeguim (sem cadarço).
05 pares de meias pretas para sapato, para os homens;
05 pares de meias finas cor da pele, para as mulheres; 
03 pares de meias brancas;
01 sunga preta para os homens e 01 maiô preto para as mulheres;
01 toca de natação preta de lycra;
01  bermuda  feminina vermelha  para  educação  física  suplex,  padrão  do  Corpo  de 
Bombeiros;
01 top feminino vermelho suplex, padrão do Corpo de Bombeiros;
02 blusas de moleton vermelho;
Material  de higiene pessoal (aparelho de barbear,  creme de barbear,  sabonete,  papel 
higiênico, pente, cortador de unhas, creme e escova dental, etc.);
01 escova para sapatos;
Graxa de sapato cor preta;
01 pano (flanela) para limpeza de metais;
Líquido polidor de metais (tipo Brasso, Kaol ou outro);
Material de costura (inclusive com linha bege, branca e azul);
06 cabides;
01 apito plástico preto;
01 lanterna com pilhas;
Material  escolar  (01  caderno  de  21  matérias,  canetas  esferográficas  nas  cores  azul, 
vermelha e preta, lápis, régua com 30 cm e borracha);
01 jogo de talheres (garfo,faca e colher);
01 prato transparente (ou de metal), de material não facilmente quebrável,       
01 caneca de inox;
03 resmas de papel A4.
02 canetas para quadro branco na cor preta
02 canetas para quadro branco na cor azul

Sugestões de Outros Materiais
01 tênis para corrida, predominantemente branco;
01 espelho (15 cm x 20 cm);
01 saboneteira plástica;
01 banqueta desmontável (tipo camping);
01 ferro elétrico;
01 saco para roupas sujas.



OBS: Dúvidas na aquisição de algum material descrito poderão ser sanadas através do 
Sgt BM Gomes pelo telefone (48)3239-7231, no período vespertino.

HELTON DE SOUZA ZEFERINO – Maj BM 
Comandante da Academia de Bombeiro Militar


