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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001-2013/DISIEP/DP/CBMSC – PORTARIA 021 

 

A Comissão Geral do Concurso, no uso de suas atribuições, resolve, mediante a presente Portaria, 

informar o que segue: 

 

1. Ficam CONVOCADOS os candidatos relacionados no anexo desta portaria para apresentação dos 

documentos para ingresso no Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina. 

 

1.1. Os candidatos convocados deverão observar as determinações constantes no item 14, e subitens, 

do Edital nº 001/2013, que informa quais os documentos necessários. 

 

2. Os candidatos deverão apresentar-se na sede do Centro de Ensino Bombeiro Militar – CEBM, sito 

na Rua Lauro Linhares, 1213, Bairro Trindade - Florianópolis/SC, na data de 12 de dezembro de 

2013, às 8h. 

 

3. Os candidatos que não apresentarem a documentação obrigatória exigida no item 14, e subitens, que 

não cumprirem os requisitos obrigatórios apresentados no item 3 e seus subitens, do Edital nº 

001/2013, ou que não comparecerem na data aprazada, serão excluídos do presente concurso. 

 

4. Juntamente com os documentos para ingresso, os candidatos deverão entregar o resultado do Exame 

Toxicológico.  

 

5. O candidato que não apresentar todos os documentos exigidos para inclusão e matrícula em tempo 

hábil não será incluído nem matriculado, sendo eliminado do Concurso. 

 

6. Do Curso de Formação de Oficiais: o início do Curso de Formação, Matrícula e Ingresso no 

CBMSC dar-se-á a partir de 19 de dezembro de 2013. 

 

6.1. O candidato, ao apresentar-se no Centro de Ensino Bombeiro Militar, deverá trazer consigo o 

enxoval determinado em norma interna da Academia Bombeiro Militar da Trindade, publicado no site 

do CBMSC. 

 

6.2. Após a formatura, o Aspirante a Oficial será movimentado para as Organizações Bombeiros 

Militares (OBM) de qualquer Município do Estado de Santa Catarina, de acordo com a necessidade de 

distribuição do efetivo. 

 

6.3. A escolha das vagas disponibilizadas nas OBM será realizada conforme ordem de Classificação 

Geral no Curso de Formação de Oficiais; 

 

 

Florianópolis, 09 de dezembro de 2013. 

 

 

___________________________ 

GLADIMIR MURER – Cel BM 

Presidente da Comissão Geral do Concurso  


