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ANEXO II – ÍNDICES MÍNIMOS EXIGIDOS PARA O EXAME DE SAÚDE
Altura:
Mínima de 1,60 para o sexo feminino e 1,65 para o sexo masculino.
Peso:
Proporcional à altura, conforme Tabela de Proporcionalidade de Peso e Altura para ambos os sexos, constante neste anexo.
Acuidade visual:
Será observada a acuidade visual, segundo a escala de SNELLEN, sendo considerados aptos:
•
(Sem correção) os candidatos cm visão mínima de 0.7 (zero ponto sete) em cada olho, separadamente, ou visão 1.0
(um ponto zero) em um olho e, no outro, pelo menos, com 0.5 (zero ponto cinco);
•
(Com correção) os candidatos com visão igual a 1.0 (um ponto zero) em cada olho, separadamente, com a correção
máxima de 1.5 (um ponto cinco) para diptrias esféricas ou cilíndricas;
Prescrições:
• Nas ametropias mistas, será levado em conta seu equivalente esférico.
Censo cromático:
• É admissível a discromatopsia de graus leve e médio;
• É incapacitante a discromatopsia de grau acentuado, definida de acordo com as instruções que acompanham cada modelo de
teste empregado.
Dentes:
Serão consideradas como condições mínimas:
• Possuir no mínimo quatro dentes molares, desde que estejam distribuídos um em cada hemiarco, permanecendo assim
ausência de extremos livres, não considerando os maiores inclusos;
• Ausência de raízes inaproveitáveis proteticamente;
• Ausência de dentes que possuam cimentos obturados provisórios;
• Ausência de anomalias de desenvolvimento de lábios, língua, palato, que prejudiquem a funcionalidade do aparelho
estomatognático;
• Adaptabilidade adequada das próteses utilizadas para substituírem os dentes naturais;
• Possuir no mínimo 20 (vinte) dentes naturais, computandose os terceiros molares, ainda que inclusos, quando revelados
radiograficamente;
• Ausência de dentes cariados ou com lesões períapicais;
• A presença de todos os dentes anteriores (incisivos e caninos), tolerandose dentes artificiais, desde que satisfaça estética e
função;
• Ausência de lesões periodontais graves;
• Ausência de distúrbios da fala.
A presença de raízes hígidas que foram aproveitadas proteticamente, será considerada como dentes naturais para todos os efeitos
desde que possua a referida peça protética;
Limites mínimos de motilidade:
• Limites mínimos de motilidade da extremidade superior:
OMBRO = elevação para diante à 90º; abdução à 90º;
COTOVELO = extensão completa;
PUNHO = alcance total à 15º;
MÃO = supinação / pronação à 90º;
DEDOS= formação de pinça digital.
•

Limites mínimos de motilidade da extremidade inferior:
COXOFEMURAL= flexão à 90º; extensão à 10º;
JOELHO = extensão total; flexão à 90º.
TORNOZELO = dorsiflexão à 10º; flexão plantar à 10º.
Índices cárdiovasculares:
Pressão arterial medida em repouso e em decúbito dorsal ou sentado:
SISTÓLICA – Igual ou menos de que 140mmHg;
DIASTÓLICA – Igual ou menos de que 90mmHg;
PULSO ARTERIAL MEDIDO EM REPOUSO – Igual ou menor que 100bat/min.

EDI E

EDITAL 2-12-DISIEP/DP/CBMSC

Página 18

Índice audiométrico:
Serão considerados aptos os candidatos que apresentarem perdas auditivas em qualquer ouvido, por vias aérea e óssea:
• até 20 decibéis, nas freqüências de 500HZ e 1000HZ;
• até 30 decibéis, na freqüência de 2000HZ;
• até 35 decibéis, nas freqüências de 3000 à 8000HZ.
CONDIÇÕES INCAPACITANTES
Constituem condições incapacitantes à inclusão na Polícia Militar de Santa Catarina:
Cabeça e pescoço:
• deformações, perdas externas de substância;
• cicatrizes extensas, deformantes, aderentes ou antiestéticas;
• contrações musculares anormais, cisto branquial, higroma cístico de pescoço e fístulas.
Ouvido e audição:
• em teste audiométrico será observado o índice de acuidade auditiva constantes dos índices mínimos exigidos.
• deformidades ou agenesia do pavilhão auricular; anormalidades do conduto auditivo e tímpano;
• infecções crônicas recidivantes, otite média crônica, labirintopatias e tumores.
Olhos e visão:
• a discromatopsia de grau acentuado.
• infecções e processos inflamatórios, excetuando conjuntivites agudas e hordéolo;
• ulcerações, tumores, excetuando cisto benigno palpebral;
• opacificações corneanas, degenerações, seqüelas de traumatismo ou de queimaduras;
• doenças congênitas e deformidades congênitas ou adquiridas, incluindo desvios dos eixos visuais superiores a 10 graus;
• anormalidades: funcionais significativas e diminuição da acuidade visual além da tolerância permitida;
• lesões retinianas;
• doenças neurológicas ou musculares oculares.
Boca, nariz, laringe, faringe, traquéia e esôfago:
• anormalidades estruturais congênitas ou não;
• desvio acentuado de septo nasal;
• mutilações, tumores, atresias e retrações;
• seqüelas de agentes nocivos;
• fístulas congênitas ou adquiridas;
• infecções crônicas ou recidivantes;
• deficiências funcionais na mastigação, respiração, fonação e deglutição;
• doenças alérgicas do trato respiratório.
Dentes:
•
•
•
•
•
•

estado sanitário geral deficiente;
infecções;
mal oclusão;
tumores;
restaurações, dentaduras e pontes insatisfatórias;
deficiências funcionais, na mastigação

Para estabelecer as condições normais de estética e mastigação, tolerase a prótese dental, desde que o inspecionado apresente dentes
naturais, conforme previsto nos “Índices Mínimos”.
Pele e tecido celular subcutâneo:
• infecções crônicas ou recidivantes;
• micoses extensas, infectadas ou cronificadas;
• parasitoses cutâneas extensas;
• eczemas alérgicos cronificados ou infectados;
• expressões cutâneas das doenças autoimunes;
• manifestações das doenças alérgicas de difícil resolução;
• ulcerações e edemas;
• cicatrizes deformantes, comprometendo a estética;
• nevus vasculares extensos ou antiestéticos.
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piercing: em ambos os sexos, em qualquer área do corpo, constituem condição incapacitante.

Pulmões e paredes torácicas:
• deformidades relevante congênita ou adquirida de caixa torácica;
• função respiratória prejudicada;
• doenças e defeitos, congênitos ou adquiridos;
• infecções bacterianas ou micóticas;
• doenças imunoalérgicas do trato respiratório inferior (importante a história morbida pregressa);
• fístula e fibrose pulmonar difusa;
• tumores malignos e benignos dos pulmões e da pleura;
• anormalidade radiológicas;
• anormalidade radiológicas; exceto se insignificantes e desprovidas de potencialidade mórbida e sem comprometimento
funcional.
Sistema cárdiovascular:
• anormalidades congênitas ou adquiridas;
• infecções e inflamações;
• arritmias;
• doenças do pericárdio, miocárdio, endocárdio e da circulação intrínseca do coração;
• anormalidade do feixe de condução e outras, detectadas no eletrocardiograma;
• doenças orovalvulares;
• hipotensão arterial com sintomas;
• hipertensão arterial e taquiesfigmia;
• alterações significativas da silhueta cardíaca no exame radiológico;
• doenças venosas, arteriais e linfáticas.
Abdome e trato digestivo:
• anormalidades da parede perceptíveis à inspeção ou palpação(ex. hérnias, fístulas), à inspeção ou palpação;
• visceromegalias;
• infecções, esquistossomose e outras parasitoses graves, (ex. doença de Chagas, calazar, malária, amebíase extraintestinal);
• micoses profundas;
• história de cirurgia significativa ou ressecções importantes;
• doenças hepáticas e pancreáticas;
• lesões do trato gastrointestinal;
• distúrbios funcionais, desde que significativos;
• tumores benignos e malignos.
Aparelho gênitourinário:
• anormalidades congênitas ou adquiridas da genitália, rins e vias urinárias;
• tumores;
• infecções e outras lesões demonstráveis no exame de urina;
• criptorquidia;
• varicocele, volumosa e/ou dolorosa
O testículo único não é incapacitante, desde que não resulte de criptorquidia do outro testículo. A hipospádia não é incapacitante.
Aparelho osteomioarticular:
• doenças e anormalidades dos ossos e articulações, congênitas ou adquiridas, inflamatórias, infecciosa, neoplásicas e
traumáticas;
• desvios ou curvaturas anormais significativos da coluna vertebral;
• deformidades ou qualquer alteração na estrutura normal das mãos e pés;
• próteses cirúrgicas e seqüelas de cirurgia.
• diferença de mais de 1,0 cm no comprimento dos membros inferiores.
No caso de pé plano e curvatura discreta da coluna vertebral, à critério da JISE poderá ser solicitado parecer especializado para
avaliação de sintomas, distúrbios funcionais orgânicos e vício postural.
Doenças metabólicas e endócrinas:
• diabetes mellitus;
• tumores hipotalâmicos e hipofisários;
• disfunção tiroideana sintomática;
• tumores da tiróide, exceto cistos insignificantes e desprovidos de potencialidade mórbida;
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tumores de suprarenal e suas disfunções congênitas ou adquiridas;
hipogonadismo primário ou secundário;
distúrbios do metabolismo do cálcio e fósforo, de origem endócrina;
erros inatos do metabolismo;
desenvolvimento anormal, em desacordo com a idade cronológica.

Sangue e órgãos hematopoiéticos:
• alterações significativas do sangue e órgãos hematopoiéticos significativas;
• doenças hemorrágicas; (importante a história morbida pregressa);
Alterações hematológicas consideradas significativas, à critério da JISE poderão ser submetidas a parecer especializado.
Doenças neuropsiquiátricas:
• distúrbios neuromusculares;
• afecções neurológicas;
• anormalidades congênitas ou adquiridas;
• ataxias, incoordenações, tremores, paresias e paralisias, atrofias e fraquezas musculares;
• Síndromes convulsivas, distúrbios de consciência, distúrbios comportamentais e de personalidade (avaliar cuidadosamente a
história morbida pregressa, para identificar estas manifestações);
• Tartamudez (gagueira) que prejudique a fluência da fala.
Tumores e neoplasias:
• tumor maligno;
• tumores benignos, dependendo da localização, repercussão funcional, potencial evolutivo ou comprometimento estético
importante.
Doenças sexualmente transmissíveis:
• doença sexualmente transmissível em atividade;
• serão toleradas cicatrizes sorológicas.
PROPORCIONALIDADE DE PESO E ALTURA:
Será julgado apto para ingresso no CBMSC e matrícula no Curso de Formação de Soldados, o candidato, de ambos os sexos, cujo
Índice de Massa Corpórea (IMC) situase no limite de 18,5 a 30, conforme tabela de proporcionalidade de peso e altura, constante
neste processo seletivo.
O Índice de Massa Corpórea, conforme preconizado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), será aferido da seguinte forma:
IMC = P/A² (peso em quilogramas dividido pela altura em metros, elevada ao quadrado), sendo, IMC = Índice de Massa Corpórea, P
= peso do inspecionado em quilogramas e A = altura do inspecionado em metros, descalço e descoberto.
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Tabela de Proporcionalidade de Peso e Altura, ambos os sexos (OMS):
Altura (m)
1,60
1,61
1,62
1,63
1,64
1,65
1,66
1,67
1,68
1,69
1,70
1,71
1,72
1,73
1,74
1,75
1,76
1,77
1,78
1,79
1,80
1,81
1,82
1,83
1,84
1,85
1,86
1,87
1,88
1,89
1,90
1,91
1,92
1,93
1,94
1,95

Peso Mínimo (Kg)
47,5
48,0
48,5
49,0
49,5
50,0
51,0
51,5
52,0
53,0
53,5
54,0
54,5
55,5
56,0
56,5
57,0
58,0
58,5
59,0
60,0
60,5
61,5
62,0
62,5
63,5
64,0
64,5
65,5
66,0
67,0
67,5
68,0
69,0
69,5
70,5

Peso Máximo (Kg)
77,0
78,0
78,5
79,5
80,0
81,5
82,5
83,5
84,5
85,5
86,5
88,0
89,0
90,0
91,0
92,0
93,0
94,0
95,0
96,0
97,0
98,0
99,5
100,0
101,5
102,5
104,0
105,0
106,0
107,0
108,5
109,5
110,5
111,5
113,0
114,0
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ANEXO III – NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS DA AVALIAÇÃO FÍSICA  TAF

Será considerado aprovado nos exames físicos de inclusão ao Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (Teste de Aptidão Física,
 TAF), o(a) candidato(a) que, durante a execução dos exercícios físicos relacionados na presente norma, apresentar desempenho
físico compatível com os índices estipulados na tabela de exigências a seguir exposta:

EXERCÍCIOS FÍSICOS

ÍNDICE
Masculino

Mínimo 3 (três) repetições

(dinâmica)

Flexão de cotovelo em barra fixa

Feminino

Mínimo 8”00 (oito segundos e zero

(estático)

centésimos)

Apoio 4 tempo (meiosugado)

Masculino

Mínimo 16 (dezesseis) repetições

em 60”00 (sessenta segundos e zero centésimos)

Feminino

Mínimo 12 (doze) repetições

Masculino

Mínimo 32 (trinta e duas)

Abdominal tipo remador
em 60”00 (sessenta segundos e zero centésimos)

repetições
Feminino

Mínimo 26 (vinte e seis) repetições

Masculino

Máximo 8”00 (oito segundos e zero
centésimos)

Corrida de 50 metros

Feminino

Máximo 9”00 (nove segundos e
zero centésimos)

Masculino
Corrida de 12 minutos e 00 (zero) segundos

Mínimo 2.400 (dois mil e
quatrocentos) metros

Natação 50 metros

Feminino

Mínimo 2.000 (dois mil) metros

Masculino

Máximo 1'10” (um minuto e dez
segundos)

(estilo livre)

Feminino

Máximo 1'20” (um minuto e vinte
segundos)

DESCRIÇÃO DOS EXERCÍCIOS FÍSICOS:
1ª Prova (masculino)
Flexão do cotovelo em barra fixa (dinâmica):

A prova será executada da seguinte forma:
1.Posição inicial:
1.1.Pegada na barra com as mãos em pronação;
1.2.Membros superiores e inferiores estendidos;
1.3.Corpo na posição vertical, sem contato algum com o solo.
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POSIÇÃO 0 (INICIAL)

2.Execução:
2.1.Flexionar os cotovelos, até posicionar o queixo sobre a barra horizontal, sem tocála com o mesmo;

POSIÇÃO 1

2.2.Voltar à posição inicial pela extensão completa dos cotovelos.

POSIÇÃO 2

3.Observações:
3.1.Não será permitido utilizar movimentos acessórios como extensão da coluna cervical, dos quadris, pernas, ou balançar o corpo
para executar cada flexão;
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3.2.Não deverá haver o contato das pernas ou do corpo com quaisquer objetos ou auxílios por parte de um circunstante;
3.3.Não será permitido que o avaliado solte uma das mãos após a tomada da empunhadura e execução do exercício;
3.4.Encerrase a execução do exercício assim que o candidato largar a barra;
3.5.O candidato deverá fazer, no mínimo 3 (três) repetições corretas, para ser considerado apto;
3.6.Para a contagem serão válidas as trações corretamente executadas, a partir do momento em que a barra for segura com as duas
mãos;
3.7.As trações serão computadas da seguinte maneira: o executante com o corpo na vertical (posição “um”) flexionará os
cotovelos, posicionando o queixo sobre a barra sem tocála, 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.

1ª Prova (feminino)

Flexão do cotovelo em barra fixa (estática):

A prova será executada da seguinte forma:
1. Posição inicial:
1.1. Dirigirse à barra através de um apoio (banco, escada ou outro material disponível);
1.2. Dependurarse na barra com os cotovelos flexionados;
1.3. Pegada na barra com as mãos em pronação e o queixo acima da barra, sem tocála com essa parte do corpo.

POSIÇÃO INICIAL (0)

2. Execução:
2.1 Após a candidata perceber que está em posição segura, com o queixo sobre a barra e cotovelos flexionados, avisará ao
avaliador para retirar o apoio, momento em que será acionado o cronômetro. A candidata permanecerá na posição final até o
avaliador lhe informar que ela superou o tempo mínimo necessário para ser considerada apta na prova.

POSIÇÃO FINAL

3. Observação:
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3.1 A candidata deverá permanecer na posição correta por, no mínimo 8”00 (oito segundos e zero centésimos), para ser
considerada apta;
3.2 Serão utilizados dois cronômetros (cronometragem manual) para registrar o tempo, sendo considerado para o cômputo oficial,
o maior tempo.
2ª Prova (masculino e feminino)

Apoio 4 tempos (meiosugado):
A prova será executada da seguinte forma:
1 Posição inicial:
1.1 O(a) avaliado(a) em pé, com braços estendidos ao longo do corpo, o qual deverá estar ereto, posição inicial.

POSIÇÃO 0 (INICIAL)

2. Execução:
2.1

Flexionar os quadris e joelhos mantendo as pernas juntas, apoiandose com as mãos no solo (posição “um”);

POSIÇÃO 1

2.2

Após, apoiandose somente com as palmas das mãos no solo, arremessar as pernas para trás, estendendo os joelhos,
tocando o solo apenas com as pontas dos pés, (posição “dois”);

POSIÇÃO 2

2.3

Flexionar novamente os joelhos, retornando à posição anterior, (posição “três”);
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POSIÇÃO 3

2.4

Voltar à posição inicial, para completar o exercício (posição “quatro”).

POSIÇÃO 4 (FINAL)

3. Observações:
3.1 O(a) candidato(a) terá um tempo máximo de 60'00” (sessenta segundos e zero centésimos) para executar o índice mínimo;
3.2 O(a) avaliado(a) deverá estender totalmente os joelhos tanto ao arremessar as pernas para trás quanto ao retornar à posição
inicial;
3.3 Para realizar um exercício completo, deve ser observada a total extensão do tronco, ao retornar a posição inicial. Não será
permitido que o candidato efetue o exercício apenas inclinando o tronco para frente;
3.4 O candidato do sexo masculino deverá fazer, no mínimo 16 (dezesseis) repetições corretas, para ser considerado apto e a
candidata do sexo feminino, no mínimo 12 (doze) repetições corretas, para ser considerada apta. Ambos os sexos no tempo
de 60' 00” (sessenta segundos e zero centésimos).
3.5 Será utilizado um cronômetro (cronometragem manual) para registrar o tempo.
3ª Prova (masculino e feminino)

Abdominal tipo remador:
O teste abdominal tipo remador será executado da seguinte forma:
1. Posição inicial:
1.1

O(a) avaliado(a) deve estar deitado em decúbito dorsal, com os membros inferiores estendidos paralelamente e os
membros superiores estendidos paralelamente acima da cabeça, posição inicial.

POSIÇÃO 0 (INICIAL)
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2 Execução:
2.1

Flexionar simultaneamente o quadril e joelhos de modo que as plantas dos pés se apóiem totalmente no chão, ao mesmo
tempo em que se lança os membros superiores à frente até o cotovelo alinharse com os joelhos (posição “um”);

POSIÇÃO 1

2.2

Retornar à posição inicial (posição “dois”).

POSIÇÃO 2

3. Observações:
3.1 O(a) candidato(a) terá um tempo máximo de 60'00” (sessenta segundos e zero centésimos) para executar o índice mínimo;
3.2 A contagem darseá a cada movimento de execução e retorno à posição inicial;
3.3 Não se computará o exercício quando o avaliado levar ambos os cotovelos para frente ao iniciar o abdominal ou utilizarse
de qualquer tipo de auxílio para a subida do tronco;
3.4 O candidato do sexo masculino deverá fazer, no mínimo 32 (trinta e duas) repetições corretas, para ser considerado apto e
a candidata do sexo feminino, no mínimo 26 (vinte e seis) repetições corretas, para ser considerada apta. Ambos os sexos
no tempo de 60'00” (sessenta segundos e zero centésimos);
3.5 Será utilizado um cronômetro (cronometragem manual) para registrar o tempo.
4ª Prova (masculino e feminino)

Corrida de velocidade (50 metros):
A prova será executada da seguinte forma:
1. Posição inicial:
1.1 O(a) candidato(a) se postará em pé, com um afastamento anteroposterior das pernas;
1.2 Pé da frente, alinhado com a marca de partida.
2. Execução:
2.1 Ao sinal, o(a) executante percorrerá os 50 (cinquenta) metros no menor tempo possível.
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3. Observações:
3.1 Para largada o árbitro de saída simultaneamente, além das orientações, utilizará um apito, com um silvo forte, bem como
descerrará uma bandeirola que servirá de referência para cronometragem;
3.2 O cronômetro deverá ser acionado exatamente no momento do sinal de partida;
3.3 Deverá ser explicado ao candidato(a) para correr o mais rápido que possa, não diminuindo o ritmo propositadamente ao
aproximarse da linha de chegada;
3.4 O candidato do sexo masculino deverá completar o percurso em, no máximo 8”00 (oito segundos e zero centésimos), para
ser considerado apto e a candidata do sexo feminino em, no máximo 9”00 (nove segundos e zero centésimos), para ser
considerada apta;
3.5 Não será permitido o uso de sapatilhas;
3.6 O piso da pista poderá ser sintético, natural (de carvão; saibro ou material equivalente), de cimento ou asfalto;
3.7 Serão utilizados dois cronômetros (cronometragem manual) para registrar o tempo, sendo considerado para o cômputo
oficial o menor tempo;
3.8A prova deverá ser realizada num percurso retilíneo;
3.9A penas 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);
3.10 Os requisitos previstos no item 3.4. deverão ser cumpridos independente das condições climáticas durante a realização da
prova.
5ª Prova (masculino e feminino)

Corrida de longa distância:
A prova será executada da seguinte forma:
1. Posição inicial:
1.1 O (a) avaliado(a) se postará em pé junto a linha de partida.
2. Execução:
2.1Ao sinal, o(a) candidato(a) percorrerá a distância equivalente ao seu sexo dentro do tempo estipulado.
3. Observações:
3.1 O (a) candidato(a) não poderá receber qualquer tipo de ajuda física para percorrer o percurso;
3.2

Ao sinal, o candidato do sexo masculino percorrerá, dentro do tempo de 12'00” (doze minutos e zero segundos) a
distância de, no mínimo 2.400 (dois mil e quatrocentos) metros, para ser considerado apto e a candidata do sexo feminino
a distância de, no mínimo 2.000 (dois mil) metros, para ser considerada apta.

3.3

O piso da pista poderá ser sintético,natural (de carvão; saibro ou material equivalente), de cimento ou asfalto;

3.4

Serão utilizados dois cronômetros (cronometragem manual) para registrar o tempo, sendo considerado para o cômputo
oficial o menor tempo;

3.5

Os requisitos previstos no item 3.2. deverão ser cumpridos independente das condições climáticas durante a realização
da prova.
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6ª Prova (masculino e feminino)

Natação (50 metros):
A prova será executada da seguinte forma:
1. Posição inicial:
1.1 O (a) avaliado(a) se postará junto a borda da piscina, dentro d'água.
2. Execução:
2.1 Ao sinal, através de silvo de apito ou a viva voz, o candidato iniciará o percurso da distância equivalente ao seu sexo dentro
do tempo estipulado, utilizando estilo livre para o nado;
2.2. 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.
3. Observações:
3.1 O(a) candidato(a) não poderá receber qualquer tipo de ajuda física para completar o percurso;
3.2 O candidato do sexo masculino deverá completar o percurso em, no máximo 1’10” (um minuto e dez segundos), para ser
considerado apto e a candidata do sexo feminino em, no máximo 1’20” (um minuto e vinte segundos), para ser
considerada apta;
3.3 Serão utilizados dois cronômetros (cronometragem manual) para registrar o tempo, sendo considerado para o cômputo
oficial o menor tempo;
3.4 O candidato deverá se apresentar trajando calção de banho (masculino – sunga ou equivalente), maiô (feminino), touca e
chinelo de dedo para o evento;
3.5

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);

3.6

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;

3.7

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.

3.8

Não existe restrição quanto a localização da piscina, podendo ser realizada em piscina coberta ou não.

3.9

A temperatura da água pode variar entre 18º C (dezoito graus celcius) à 28º C (vinte e oito graus celcius).
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ANEXO IV – PERFIL PROFISSIOGRÁFICO EXIGIDO NA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA.
Publicado no Diário Oficial do Estado nº. 18.080, de 09 de março de 2007.
O presente perfil profissiográfico consta das características exigidas ao candidato a ingresso no Curso de Formação de Soldados do
CBMSC, bem como suas respectivas descrições e dimensões (níveis). As dimensões classificamse em “elevado” (muito acima dos
níveis medianos), “adequado” (dentro dos níveis medianos), “baixo” (abaixo dos níveis medianos) e “ausente” (não apresenta a
característica).
1. CONTROLE EMOCIONAL (AUTOCONTROLE):
•
Descrição: habilidade de reconhecer as próprias emoções diante de um estímulo, controlandoas de forma que não interfiram
em seu comportamento;
•
Dimensão: elevado.
2. ANSIEDADE:
•
Descrição: aceleração das funções orgânicas, causando agitação emocional que pode afetar a capacidade cognitiva do
candidato; devido à antecipação de consequências futuras, a preocupação antecipada leva a um estado de preparação física e
psicológica para defender a incolumidade pessoal contra uma possível adversidade, o que deixa o indivíduo em constante estado de
alerta (fase 1 do ciclo de estresse);
•
Dimensão: baixo.
3. ANGÚSTIA:
•
Descrição: mal estar psicofísico caracterizado por temor difuso, podendo ir da inquietação ao pânico;
•
Dimensão: baixo.
4. IMPULSIVIDADE:
•
Descrição: incapacidade de controlar as emoções e tendência a reagir de forma brusca e intensa, diante de um estímulo interno
ou externo;
•
Dimensão: ausente.
5. AUTOCONFIANÇA:
•
Descrição: atitude de autodomínio do candidato, presença de espírito e confiança nos próprios recursos, estabelecendo
contatos de forma resoluta e decidida. Capacidade de reconhecer suas características pessoais dominantes e acreditar em si mesmo;
•
Dimensão: adequado.
6. RESISTÊNCIA À FRUSTRAÇÃO:
•
Descrição: capacidade de absorver e lidar objetiva e eficazmente com situações frustrantes;
•
Dimensão: adequado.
7. POTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO COGNITIVO:
•
Descrição: grau de inteligência geral (fator G), dentro de faixa mediana padronizada para a análise, aliado à receptividade para
incorporar novos conhecimentos e reestruturar conceitos já estabelecidos, a fim de dirigir adequadamente seu comportamento;
•
Dimensão: elevado.
8. AGRESSIVIDADE:
•
Descrição: manifestação de tendência ao ataque em oposição à fuga de perigos ou enfrentamento de dificuldades;
•
Dimensão: baixo.
9. DISPOSIÇÃO PARA O TRABALHO:
•
Descrição: capacidade para lidar, de maneira produtiva, com tarefas sob sua responsabilidade, participando delas de maneira
construtiva;
•
Dimensão: elevado.
10. INICIATIVA:
•
Descrição: capacidade de agir adequadamente sem depender de ordem ou decisão superior em situações específicas;
•
Dimensão: elevado.
11. POTENCIAL DE LIDERANÇA:
•
Descrição: habilidade para agregar as forças latentes existentes em um grupo, canalizandoas no sentido de trabalharem de
modo harmônico e coeso na solução de problemas comuns, visando atingir objetivos prédefinidos. Facilidade para conduzir,
coordenar e dirigir as ações das pessoas, para que atuem com excelência e motivação, estando o futuro líder disponível para ser
treinado em sua potencialidade;
•
Dimensão: adequado.
12.
SOCIABILIDADE (RELACIONAMENTO INTERPESSOAL):
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Descrição: capacidade de perceber e reagir adequadamente às necessidades, sentimentos e comportamentos dos outros;
Dimensão: elevado.

13. FLEXIBILIDADE DE CONDUTA (ADAPTABILIDADE):
•
Descrição: capacidade de diversificar seu comportamento, de modo adaptativo, atuando adequadamente, de acordo com as
exigências de cada situação em que estiver inserido;
•
Dimensão: elevado.
14. CRIATIVIDADE:
•
Descrição: habilidade do candidato para tirar conclusões e revitalizar soluções antigas a que chegou pela própria experiência
anterior e vivência interna, apresentando então novas soluções para os problemas existentes, procurando assim buscar formas cada
vez mais eficazes de realizar ações e atingir objetivos, valendose dos meios disponíveis no momento;
•
Dimensão: adequado.
15. FLUÊNCIA VERBAL (COMUNICABILIDADE):
•
Descrição: capacidade em comunicarse de forma compreensível e agradável;
•
Dimensão: elevado.
16. SINAIS FÓBICOS:
•
Descrição: medo irracional ou patológico de situações específicas como: animais, altura, água, sangue, fogo, etc., que levam o
indivíduo a desenvolver evitação ou crises de pânico;
•
Dimensão: ausente.
17. RESPONSABILIDADE:
•
Descrição: capacidade do indivíduo em tomar decisões, assumindo suas consequências;
•
Dimensão: elevado.
18. AMBIÇÃO:
•
Descrição: desejo de alcançar aquilo que valoriza, os bens materiais ou o amor próprio;
•
Dimensão: adequado.
19. ASSERTIVIDADE:
•
Descrição: capacidade de expressarse corretamente, deixando clara a sua vontade, agindo ativamente para sua aquisição;
•
Dimensão: elevado.
20. DISCIPLINA:
•
Descrição: capacidade de aterse a um método, uma ordem, uma maneira de ser e de agir;
•
Dimensão: elevado.
21. ORGANIZAÇÃO:
•
Descrição: capacidade de desenvolver atividades, sistematizando as tarefas;
•
Dimensão: elevado.
22. PERSEVERANÇA:
•
Descrição: capacidade para executar uma tarefa, vencendo as dificuldades encontradas até concluíla;
•
Dimensão: elevado.
23. ATENÇÃO CONCENTRADA:
•
Descrição: capacidade de discriminar e localizar, rapidamente, partes de um todo: perceber e distinguir semelhanças e
diferenças pequenas, em dois objetos aparentemente iguais ou diferentes;
•
Dimensão: elevado.
•
24. PERCEPÇÃO ESPACIAL:
•
Descrição: capacidade de imaginar a posição de um objeto, após ter sofrido uma rotação no espaço; identificase e localizarse
em um ambiente, tendo conhecimento da posição de outros pontos ao seu redor;
•
Dimensão: elevado.
25. CORAGEM:
•
Descrição: qualidade de quem além de ter vontade, enfrenta situações adversas ou que representem risco pessoal;
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•
Dimensão: elevado.
26. DIPLOMACIA:
•
Descrição: capacidade de ser atencioso, cortês, evitando magoar as outras pessoas;
•
Dimensão: elevado.
27. METICULOSIDADE:
•
Descrição: capacidade de agir atendose a detalhes;
•
Dimensão: adequado.
28. OBJETIVIDADE:
•
Descrição: capacidade de selecionar, dentre várias possibilidades, o essencial e necessário para atingir uma determinada meta;
•
Dimensão: elevado.
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ANEXO V – Modelos
A  Requerimento para isenção de taxa de inscrição – Lei Estadual n.º 10.567/97
Ao Instituto de Estudos Superiores do Extremo Sul  IESES
Nome do Candidato 
Numero da Inscrição 
CPF 
Cargo 
Função 
O candidato acima qualificado vem pelo presente requerer seu enquadramento para isenção da taxa de inscrição, no amparo da Lei
Estadual n.º 10.567/97, juntando os documentos exigidos pelo Edital 112DiSIEP de Concurso Público do CORPO DE
BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA.
Local, Data e Assinatura.

B  Requerimento para condições especiais de prova
Ao Instituto de Estudos Superiores do Extremo Sul  IESES
Nome do Candidato 
Numero da Inscrição 
CPF 
Cargo 
Função 
O candidato acima qualificado vem pelo presente requerer as seguintes condições especiais para realização das provas objetivas
previstas no Edital 112DiSIEP de Concurso Público do CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE SANTA
CATARINA.
[Descrever as condições que necessita]
Local, Data e Assinatura.
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CRONOGRAMA PREVISTO DE ATIVIDADES
Item
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Atividade
Site do Concurso
Início do Período de Inscrições
Término do Período de Inscrições
Início do Período para solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição
Término do Período para solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição
Divulgação da decisão dos pedidos de isenção
Início do Pedido de revisão quanto ao indeferimento de pedido de isenção
Término do Pedido de revisão quanto ao indeferimento de pedido de isenção
Divulgação da decisão sobre pedidos de revisão dos indeferimentos de pedido de isenção.
Prazo limite de Pagamento da Taxa de Inscrição
Data limite para solicitação de condições especiais de prova
Divulgação da relação de inscrições deferidas
Divulgação da decisão sobre pedidos de condições especiais de prova
Divulgação do ato de indeferimento de inscrições
Início do Pedido de revisão quanto ao indeferimento de inscrições, de condições especiais de prova
Término do Pedido de revisão quanto ao indeferimento de inscrições, de condições especiais de prova
Divulgação da decisão dos pedidos de revisão
Expedição do Documento de Confirmação de Inscrição  Locais da prova objetiva
Data das provas objetivas
Divulgação das provas objetivas e seus gabaritos
Início do Pedido de revisão de questões da prova objetiva
Término do Pedido de revisão de questões da prova objetiva
Divulgação da decisão dos pedidos de revisão de questões e do gabarito definitivo da prova objetiva
Divulgação dos Boletins Individuais de Desempenho – avaliação Prova, dos pontos e classificação
Início do Pedido de revisão dos resultados das provas objetivas
Término do Pedido de revisão dos resultados das provas objetivas
Julgamento dos pedidos de revisão das provas objetivas e convocação aos Exames de Seleção
Início do Período do Exame de Avaliação Médica
Término do Período do Exame de Avaliação Médica
Divulgação do resultado Exame de Avaliação Médica
Início do período de pedido do Laudo de Não Apto no Exame de Avaliação Médica
Término do período de pedido do Laudo de Não Apto no Exame de Avaliação Médica
Encaminhamento do Laudo de Não Apto no Exame de Avaliação Médica
Início do período de revisão do Exame de Avaliação Médica
Término do período de revisão do Exame de Avaliação Médica
Julgamento dos pedidos de revisão do exame médico e convocação ao Exame de Avaliação Física
Início do Período do Exame de Avaliação Física
Término do Período do Exame de Avaliação Física
Divulgação do resultado Exame de Avaliação Física
Início do período de pedido do Laudo de Não Apto no Exame de Avaliação Física
Término do período de pedido do Laudo de Não Apto no Exame de Avaliação Física
Encaminhamento do Laudo de Não Apto no Exame de Avaliação Física
Início do período de revisão do Exame de Avaliação Médica e Física
Término do período de revisão do Exame de Avaliação Médica e Física
Julgamento dos pedidos de revisão do exame físico e convocação ao Exame de Avaliação Psicológica
Início do Periodo do Exame de Avaliação Psicológica
Término do Período do Exame de Avaliação Psicológica
Divulgação do resultado exame avaliação Psicológica
Início do período de pedido do Laudo de Não Apto no exame Avaliação Psicológica
Término do período de pedido do Laudo de Não Apto no exame Avaliação Psicológica
Encaminhamento do Laudo de Não Apto no exame Avaliação Psicológica
Início do período de revisão do exame Avaliação Psicológica
Término do período de revisão do exame Avaliação Psicológica
Julgamento dos pedidos de revisão do exame Avaliação Psicológica
Divulgação dos Boletins Individuais de Desempenho Finais  Resultados do Concurso
Convocação para entrega dos Documentos para Ingresso no CBMSC
Matrícula e ingresso no CBMSC, a partir de 01 de abril, conforme convocação

Data  Período
www.cfsd2012.cbmsc.ieses.org
quintafeira, 6 de setembro de 2012
sextafeira, 5 de outubro de 2012
segundafeira, 6 de setembro de 2012
sextafeira, 21 de setembro de 2012
quartafeira, 26 de setembro de 2012
quintafeira, 27 de setembro de 2012
sextafeira, 28 de setembro de 2012
quartafeira, 3 de outubro de 2012
sextafeira, 5 de outubro de 2012
sextafeira, 5 de outubro de 2012
quartafeira, 31 de outubro de 2012
quartafeira, 31 de outubro de 2012
quartafeira, 31 de outubro de 2012
quintafeira, 1 de novembro de 2012
segundafeira, 5 de novembro de 2012
quartafeira, 7 de novembro de 2012
quartafeira, 7 de novembro de 2012
domingo, 11 de novembro de 2012
segundafeira, 12 de novembro de 2012
segundafeira, 12 de novembro de 2012
quartafeira, 14 de novembro de 2012
quartafeira, 5 de dezembro de 2012
quartafeira, 5 de dezembro de 2012
quintafeira, 6 de dezembro de 2012
sextafeira, 7 de dezembro de 2012
segundafeira, 10 de dezembro de 2012
segundafeira, 10 de dezembro de 2012
sextafeira, 21 de dezembro de 2012
terçafeira, 8 de janeiro de 2013
terçafeira, 8 de janeiro de 2013
quartafeira, 9 de janeiro de 2013
sextafeira, 11 de janeiro de 2013
segundafeira, 14 de janeiro de 2013
sextafeira, 18 de janeiro de 2013
segundafeira, 21 de janeiro de 2013
quintafeira, 24 de janeiro de 2013
sextafeira, 8 de fevereiro de 2013
quartafeira, 13 de fevereiro de 2013
quartafeira, 13 de fevereiro de 2013
quintafeira, 14 de fevereiro de 2013
sextafeira, 15 de fevereiro de 2013
segundafeira, 18 de fevereiro de 2013
quartafeira, 20 de fevereiro de 2013
sextafeira, 22 de fevereiro de 2013
sábado, 23 de fevereiro de 2013
domingo, 24 de fevereiro de 2013
segundafeira, 11 de março de 2013
segundafeira, 11 de março de 2013
terçafeira, 12 de março de 2013
quartafeira, 13 de março de 2013
sábado, 16 de março de 2013
domingo, 17 de março de 2013
segundafeira, 18 de março de 2013
segundafeira, 18 de março de 2013
segundafeira, 25 de março de 2013
segundafeira, 1 de abril de 2013

