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1. FINALIDADE

Regulamentar o processo seletivo, as normas gerais de contratação e emprego dos Guarda-vidas Civis Temporários,
bem como estabelecer o padrão de comportamento profissional, a conduta disciplinar e os procedimentos de
desligamento.

2. OBJETIVOS:

Regular o processo seletivo, bem como a execução do Serviço de Prevenção ao Afogamento e Salvamento Aquático
realizado pelos Guarda-vidas Civis Temporários em praias marítimas, lacustres ou pluviais do Estado de Rio Grande do
Sul.

3. BASE LEGAL:

1. Lei Complementar nº.14.920/16, Dispõe sobre a Organização Básica do CBMRS - LOB;

2. Lei Complementar nº.15.008/17, Fixa o efetivo do Corpo de Bombeiros Militar do Estado e dá outras
providências;

3. Lei Complementar nº.15.009/17, Lei de Transição do Corpo de Bombeiros Militar do Estado e dá outras
providências;

4. Lei Estadual nº.15.187/18, autoriza o Poder Executivo a contratar guarda-vidas civis, em caráter temporário, e
dá outras providências;

5. Lei Complementar nº.10.990/97, Dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Estado do Rio Grande do Sul e dá
outras providências;

6. Decreto Estadual nº.53.897/18, Regulamenta a Lei nº. 14.920, de 20 de agosto de 2016, que dispõe sobre a
organização básica do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul e estabelece outras
providências;

7. Decreto Estadual nº.36.175/95, Aprova o Regulamento de Movimentação do Militar Estadual;

8. Decreto Estadual nº 55.463/20, Regulamenta a Lei 15,187, de 20 de junho de 2018, que autoriza o Poder
Executivo a contratar guarda-vidas civis, em caráter temporário.

9. NORMAM 01/DPC/05, Estabelece normas da Autoridade Marítima para embarcações destinadas à operação
em mar aberto;

10. NORMAM 03/DPC/03, Estabelece os procedimentos e competências, no âmbito da Marinha do Brasil, no que



se refere ao credenciamentos, registros e controle de embarcações e marinas;

11. Diretriz Geral nº 01 CBMRS/AODC/2020, de 02 de julho de 2020 que estabelece as normas gerais relativas a
Operação Verão, anualmente desenvolvida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul.

4. PROCESSO SELETIVO

O processo seletivo, a ser regulado em Edital específico, é condição para a contratação temporária de guarda-vidas civis,
e, observará o resultado dos exames aplicados pelo CBMRS, constando de três fases que iniciam pela inscrição.

4.1 A inscrição do candidato implicará no conhecimento e aceitação das condições estabelecidas no Edital de regência e
alterações que venham a ser publicadas, das quais não poderá alegar desconhecimento;

4.2 No momento da inscrição, o candidato fará a opção da habilidade desejada (águas de mar ou águas internas), bem
como, só poderá inscrever-se para a recertificação se já houver participado de Operação Verão anterior nos termos
dessa IN, e, no caso de novos a inscrição deverá ocorrer para o curso de capacitação de guarda-vidas civis novos;

4.3 São requisitos gerais e obrigatórios para a inscrição:

4.3.1 Ser brasileiro;

4.3.2 Ter no mínimo 18 anos e no máximo 55 anos de idade, no momento da inscrição;

4.3.3 Não ter sofrido condenação criminal com pena privativa de liberdade;

4.3.4 Ter concluído o ensino fundamental;

4.3.5 Estar quite com as obrigações eleitorais;

4.3.6 Estar regularizado com as obrigações do serviço militar obrigatório;

4.3.7 Não ter sido desligado em edições anteriores do Processo Seletivo de Guarda-vidas Civil Temporários por motivo
disciplinar;

4.3.8 Não ter sido desligado em edições anteriores da Operação Verão por motivo disciplinar.

4.4 No momento da inscrição o candidato informará se atende aos pré-requisitos do processo de capacitação, ou seja,
deverá estar em condições de comprovar documentalmente, inclusive sua participação em uma das 2 (duas) Operações
Verão anteriores, mediante apresentação do certificado emitido pelo órgão de Ensino do CBMRS para realização da
recertificação para os candidatos antigos, conforme a ser estabelecido em Edital do CBMRS.

4.4.1 Não será homologada a inscrição de candidato que tenha tido sua inclusão anulada, tenha sido excluído ou
licenciado de carreira militar, por quaisquer questões de ordem administrativa, disciplinar, criminal ou sanitária, bem
como, guarda-vidas civil temporário, que tenha sido desligado, ou tenha sua inclusão anulada, pelos mesmos motivos
expostos anteriormente.

4.5 FASES DO PROCESSO SELETIVO

O Processo Seletivo constará de três Fases: 1ª Fase - Habilitação Específica (Exame de Saúde e Mental), 2ª Fase -
Habilitação Específica (Exame de Aptidão Física) e 3ª FASE - Capacitação Técnica e Recertificação:

4.5.1 - 1ª FASE - HABILITAÇÃO ESPECÍFICA- Exame de Saúde e Mental - a ser realizado por todos os candidatos;

4.5.1.1 Exame de Saúde e Mental, de caráter eliminatório, conforme Anexo "A".

4.5.2 - 2ª FASE - HABILITAÇÃO ESPECÍFICA- Exame de Aptidão Física - a ser realizado pelos candidatos APTOS na fase
anterior.

4.5.2.1 Exame de Aptidão Física, de caráter classificatório e eliminatório, composto de 02 (duas) etapas, conforme Anexo
"B";

4.5.2.1.1 Terá caráter classificatório e eliminatório o exercício descrito no item 3.2 do anexo "B", sendo os demais
exercícios apenas de caráter eliminatório;

4.5.2.1.2 A classificação obedecerá ao menor tempo absoluto (líquido) em ordem crescente, e, em caos de empate será
observado até os segundos e os demais critérios na seguinte ordem: maior número de operações de forma ininterrupta
considerada a partir da operação verão anterior (para candidatos antigos); maior escolaridade e maior idade;



4.4.2.1.3 A classificação da habilitação específica que estabelecerá o "ranking" para escolha de opção para local de
realização de curso ( litoral norte ou sul).

4.5.2.2 É de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de exame e o comparecimento
no horário determinado, devendo apresentar-se com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos em todas fases;

4.5.2.3 O candidato que não apresentar documento de identificação oficial, original, com foto na forma definida em edital,
não poderá realizar as provas e será automaticamente eliminado da seleção;

4.5.2.4 Identificação especial: Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas,
documento de identificação original, com foto, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá:

4.5.2.4.1 Apresentar documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial com data de expedição de, no
máximo, 15 (quinze) dias anteriores à data da realização das provas;

4.5.2.4.2 Não serão aceitos boletins de ocorrência registrados eletronicamente;

4.5.2.4.3 Preencher formulário de identificação especial, compreendendo coleta de dados e de assinaturas;

4.5.2.4.4 Poderá ser solicitado pela Comissão de Recrutamento e Seleção outros documentos para verificação da
identidade do candidato;

4.5.2.4.5 Permitir ser fotografado pela equipe responsável local, utilizando-se da foto somente para fins de identificação
nesse Processo Seletivo.

4.5.3 - 3ª FASE - CAPACITAÇÃO E RECERTIFICAÇÃO TÉCNICA.

Os candidatos convocados para esta Fase, deverão na data de apresentação, entregar toda documentação prevista no
Edital de regência do processo seletivo.

4.5.3.1 CAPACITAÇÃO TÉCNICA DE GVCT

4.5.3.1.1 Considerar-se-á CAPACITADO para executar a função de Guarda-vidas civil temporário e respectiva contratação
o candidato que concluir o Curso de Guarda-vidas Civil Temporário ministrado pelo CBMRS, com carga horária de
200h/a ou a Recertificação de 50 h/a;

4.5.3.1.2 Será considerado aprovado nesta fase o candidato que obtiver média final igual ou superior a 7,0 (sete vírgula
zero), considerados o teste de habilitação que constará: de prova específica de salvamento com tempo e avaliação
escrita;

4.5.3.1.3 Para a os testes de salvamento será utilizada a tabela de decaimento considerando a idade do candidato
versus o tempo bruto de prova;

4.5.3.1.4 O candidato que, na primeira semana de realização da 3ª Fase - Capacitação Técnica em águas de mar - não
tiver aproveitamento satisfatório, poderá requerer habilitação para salvamento aquático em águas internas/abrigadas;

4.5.3.1.5 Após a conclusão da capacitação NÃO é facultado ao candidato alterar a área de atuação habilitada de mar para
águas internas/abrigadas;

4.5.3.1.6 A classificação geral do Curso, de acordo com a habilitação específica, obedecerá as avaliações e médias das
provas em ordem do maior índice técnico (média final), e, em caso de empate o desempate seguirá pelo critério de
maior escolaridade, e, maior idade.

4.5.3.2 RECERTIFICAÇÃO DE GVCT

4.5.3.2.1 O Guarda-vidas civil temporário deverá ser recertificado a cada ano, após conclusão do respectivo curso, e,
participar de nova habilitação, após deixar de atuar por 02 (duas) Operações consecutivas, bem como após 05 (cinco)
recertificações consecutivas;

4.5.3.2.2 A carga horária da recertificação de Guarda-vidas civis temporários será de quarenta (50) horas-aula;

4.5.3.2.3 Será considerado aprovado nesta fase o candidato que obtiver média final igual ou superior a 7,0 (sete vírgula
zero);

4.5.3.2.4 A classificação geral da recertificação, de acordo com a habilitação específica, obedecerá as avaliações e
médias das provas específicas com tabela de decaimento (idade sobre tempo bruto de prova) em ordem do maior índice
técnico (média final), e, em caso de empate o desempate seguirá pelo critério de maior número de participações em
Operação Golfinho/Verão de forma ininterrupta, considerada a Operação anterior, seguido pelos critérios de maior
escolaridade, e, maior idade.



5. DA CONTRATAÇÃO

5.1 Documentos necessários para Contratação:

5.1.1 Certidão de Nascimento ou Casamento (original) e 01 (uma) cópia reprográfica (não precisa ser autenticada);

5.1.2 Certificado de conclusão do ensino fundamental (1º Grau) e respectivo histórico (original) e 01 (uma) cópia
reprográfica (não precisa ser autenticada);

5.1.3 CPF (original) e 01 (uma) cópia reprográfica (não precisa ser autenticada);

5.1.4 Carteira de Identidade - RG (original) e 01 (uma) cópia reprográfica (não precisa ser autenticada);

5.1.5 PIS ou PASEP se for cadastrado em um deles e 01 (uma) cópia reprográfica (não precisa ser autenticada);

5.1.6 Título de Eleitor (original) e 01 (uma) cópia reprográfica (não precisa ser autenticada);

5.1.7 Prova de quitação das obrigações eleitorais ou Certidão Eleitoral emitida através do site: www.tre-rs.jus.br ;

5.1.8 Certificado de Alistamento Militar ou Certificado Militar - 1ª e 2ª Categorias, CDI para praças ou Certificado de
Situação Militar se Oficial R2 (original), e 01 (uma) cópia reprográfica (não precisa ser autenticada);

5.1.9 Alvará de Folha Corrida do Poder Judiciário www.tjrs.jus.br ;

5.1.10 Alvará de Folha Corrida da Polícia Federal;

5.1.11 Apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social (Original) e 01 (uma) cópia reprográfica (não precisa
ser autenticada), onde conste os dados pessoais e os dados do 1º Emprego (mesmo não assinada, em branco);

5.1.12 Vencidas todas as fases do Certame e conhecidos os candidatos aprovados no Processo Seletivo, considerando-
se o número de vagas disponibilizadas em Edital de Convocação, serão aqueles convocados por ordem de classificação
geral e por cotas para a Posse do Cargo. Tal procedimento será formalizado em face da apresentação da documentação
prevista no item 7 do Edital. Serão, também, todos os candidatos submetidos a processo de Investigação da Vida
Pregressa, nos termos da alínea "b", do inciso II, do art. 2º e do art. 6º da Lei nº. 12.307, de 08 de julho de 2005, a partir
da homologação da inscrição de cada candidato até o encerramento do Contrato Temporário.

5.2 Os candidatos aprovados na 3ª Fase - Capacitação Técnica e Recertificação Técnica de Guarda-vidas Civis
Temporários serão contratados para o preenchimento das vagas disponibilizadas no Edital de regência, observando-se
a classificação obtida na Capacitação Técnica/Recertificação Técnica;

5.3 Em caso de empate o critério de desempate dar-se-á através da seguinte forma:

5.3.1 1º critério - Maior número de participações de forma ininterrupta na Operação Verão para os GVCT antigos e
recertificados;

5.3.2 2º critério - Maior Escolaridade;

5.3.3 3º critério - Maior Idade.

5.4 Os candidatos aprovados no Processo Seletivo serão contratados para atuar nos meses de novembro a abril,
podendo o respectivo período ser prorrogado ou reduzido, conforme a necessidade da administração;

5.5 A contratação obedecerá a classificação das capacitações, especialmente referente aos locais e áreas de atuação,
conforme dispuser o Edital do Certame.

6. ORGANIZAÇÃO DO SERVIÇO

6.1 Objetivo do serviço de Guarda-vidas Civis Temporários :

6.1.1 O serviço de Guarda-vidas civis temporários, executado nas praias de mar e balneários públicos de águas internas,
por servidores civis contratados, tem como objetivo principal a realização da prevenção de ocorrências de afogamento e
do salvamento de banhistas que estejam em situação de risco.

6.2 Atribuições do guarda-vidas civil temporário:

http://www.tre-rs.jus.br/
http://www.tjrs.jus.br/


6.2.1 Apresentar-se em condições de realizar o serviço nos postos e horários escalados;

6.2.2 Manter-se no posto em atitude expectante durante o serviço;

6.2.3 Zelar pela assiduidade e apresentação pessoal;

6.2.4 Zelar pela conservação, manutenção e acondicionamento das viaturas, embarcações e dos materiais individuais e
coletivos utilizados que estejam sob sua responsabilidade;

6.2.5 Sinalizar adequadamente os locais de risco e aqueles que possam comprometer a integridade física dos
banhistas em caso de infestação de animais marinhos;

6.2.6 Hastear a bandeira de sinalização que indica as condições de balneabilidade de acordo com a situação do mar,
observando as recomendações e orientações do Comandante da SGV e Fiscal;

6.2.7 Isolar o posto de salvamento;

6.2.8 Confeccionar os montes de areia, especialmente o destinado ao amortecimento do salto de salvamento, dispondo
dos equipamentos de forma a otimizar o deslocamento para ocorrência;

6.2.9 Exercer a vigilância sobre as pessoas que estejam se banhando na área de cobertura do seu Posto de Trabalho
com o objetivo de:

6.2.9.1 Realizar a prevenção de acidentes aquáticos e afogamentos, especialmente com ação pró-ativa através dos
sinais de apito;

6.2.9.2 Orientar os banhistas sobre os cuidados quanto a morfologia e características marinhas das áreas de cobertura;

6.2.9.3 Realizar o salvamento de pessoas que estejam em situação de afogamento, resgatando-as para local seguro;

6.2.9.4 Estar em condições de realizar os procedimentos de suporte básico de vida ao afogado.

6.2.10 Afastar-se do Posto de Salvamento somente em situação de prevenção aproximada, salvamento, ou,
extraordinariamente, mediante ordem ou autorização do Comandante de SGV ou Sargento Fiscal;

6.2.11 Manter-se atualizado quanto aos assuntos relacionados a prevenção de afogamentos, técnicas de salvamento e
ações de resgate aquático;

6.2.12 Estar em condições de acionar serviço avançado de saúde e de realizar procedimentos de suporte básico de vida
em pessoas vítimas de traumas e emergências cardiovasculares, realizando o devido encaminhamento ao serviço
especializado;

6.2.13 Apresentar o serviço e informar qualquer alteração ocorrida ao Sargento Fiscal e Comandante do SGV;

6.2.14 Estar em condições de apoiar os GV de postos próximos caso haja necessidade;

6.2.15 Realizar busca primária em caso de desaparecidos na água;

6.2.16 Manter-se em condições físicas para o exercício da atividade;

6.2.17 Orientar, sinalizar e encaminhar ocorrências de crianças e pessoas encontradas;

6.2.18 Orientar as pessoas e, caso necessário, acionar o policiamento ostensivo, ambiental, nas situações que
envolvam: - a pesca amadora fora dos locais e horários estabelecidos; - trânsito na beira da praia; - a presença de
animais na beira da praia; - a prática desportiva em locais impróprios; - condutas impróprias; - outras ocorrências
policiais;

6.2.19 Elaborar Boletim de Atendimento dos salvamentos que realizar;

6.2.20 Zelar pela manutenção e limpeza e conservação do Posto em que esteja de serviço;

6.2.21 Entregar a autoridade policial ou ao Sargento Fiscal, mediante recibo, quaisquer pertences encontrados ou
recebidos no posto de serviço;

6.2.22 Ao passar o serviço, transmitir ao substituto as alterações do Posto e condições do mar;

6.2.23 Observar e cumprir os protocolos de atendimento ao afogado previstos em Diretrizes da AHA;

6.2.24 Ao encerrar o serviço, quando no turno da tarde, alertar os banhistas, através de silvos de apito e sinalização
manual, que o local estará sem GV a partir daquele momento;



6.2.25 Tomar conhecimento das escalas, bem como, de todas as ordens a serem cumpridas;

6.2.26 Agir sempre com educação e cordialidade, dando exemplo a população, assumindo atitudes ecologicamente
corretas a fim de bem representar o CBMRS;

6.2.27 Não permitir a presença de pessoas estranhas ao serviço no Posto de Salvamento, exceto as vítimas em
atendimento, ou em casos autorizados pelo comando;

6.2.28 Não permitir que sejam guardados objetos de outras pessoas no interior dos Postos de Salvamento;

6.2.29 Recolher e acondicionar os materiais e equipamentos de serviço após o turno.

6.3 Conduta do Guarda-vidas civil temporário :

6.3.1 O Guarda-vidas Civil Temporário, apesar de não ser militar estadual, é um prestador de serviço do Estado, estando
enquadrado no Corpo de Bombeiros Militar, devendo, para tanto, o dever de respeito aos demais militares (Soldados,
Sargentos e Oficiais), atentando ao fiel cumprimento das orientações e ordens, primando pela hierarquia e disciplina
que são os pilares básicos de toda instituição militar;

6.3.2 O horário de serviço será o preconizado pela Instrução Normativa 003/2018, ou, em caso de eventos especiais, a
critério do Comandante a que estiver subordinado;

6.3.3 Cumprir com rigor os horários estabelecidos nas escalas de serviço;

6.3.4 Quando da apresentação ao trabalho, não poderá estar sob a influência de álcool ou outra substância química que
cause dependência, tais como narcóticos, drogas ou alucinógenos;

6.3.5 Apresentar-se para o serviço com disposição e de acordo com as normas de apresentação pessoal;

6.3.6 Primar pela cordialidade e respeito os colegas de trabalho;

6.3.7 Atender as pessoas com presteza e cortesia, passando-lhes a informação que buscam com correção e
objetividade;

6.3.8 Usar linguagem simples e correta, abstendo-se do uso de gírias e vulgaridades, especialmente palavras de calão;

6.3.9 Quanto as atividades preventivas, como os alertas e chamadas de atenção aos banhistas, estas devem ser
educativas, orientadoras, primando sempre pela visão prevencionista que deverá nortear seu trabalho;

6.3.10 Zelar pela manutenção de uma postura adequada, com o fardamento alinhado e completo;

6.3.11 Em dias frios, mediante autorização do fiscal de praia, e atentando pela uniformidade do efetivo (princípio da
identificação), o agasalho poderá ser sobreposto ao fardamento;

6.3.12 Partindo-se da premissa de que o guarda-vidas vende a imagem da saúde, tem-se que o hábito de fumar não
combina com essa asserção, portanto é proibido fumar durante seu turno de serviço;

6.3.13 Durante os deslocamentos ou qualquer outra atividade que não a de serviço no posto, deverá usar calção ou
agasalho, restando proibido, nestes casos, o uso de sunga e camiseta de guarda-vidas;

6.3.14 A atividade para manutenção do condicionamento físico e técnico, deverá ser realizada antes ou após, e não
durante o turno de serviço;

6.3.15 Os assuntos administrativos como: troca de serviço, dispensa do serviço, troca de local de trabalho, visita médica,
etc. deverão ser tratados diretamente com o Sargento Auxiliar de sua praia;

6.3.16 Os guarda-vidas civis temporários executarão suas funções, relacionadas à atividade de salvamento aquático,
sempre supervisionados e sob comando dos bombeiros militares, aos quais estarão, administrativa e
operacionalmente, subordinados.

6.4 Apresentação Pessoal

6.4.1 Homens:

6.4.1.1 Estilos de cabelo e penteado:

6.4.1.1.1 O cabelo deve estar sempre limpo, curto e penteado, estilo militar, tanto dos lados, quanto atrás;

6.4.1.1.2 Não é permitido a tintura de cabelo, cujas cores sejam extravagantes ou chamativas;

6.4.1.1.3 Não é permitido o corte de cabelo em formato de desenhos.



6.4.1.2 Bigode e barba:

6.4.1.2.1 O bigode não deve ultrapassar o canto da boca;

6.4.1.2.2 Todos devem apresentar-se, para o início do expediente, barbeados, do início das costeletas até o queixo e
abaixo do lábio;

6.4.1.2.3 As costeletas devem ser bem aparadas, tendo como limite o superior da cartilagem tragus.

6.4.1.3 Adereços:

6.4.1.3.1 Não serão permitidos brincos, correntes, piercing, pingentes ou outros objetos presos ao corpo através de
perfurações, exceto anéis, não mais que 01 (um) por mão.

6.4.1.4 Unhas

6.4.1.4.1 Devem estar sempre limpas e bem aparadas.

6.4.1.5 Higiene pessoal

6.4.1.5.1 De forma geral deve o guarda-vidas estar sempre bem asseado.

6.4.2 Mulheres:

6.4.2.1 Estilos de cabelo e penteado:

6.4.2.1.1 Devem cuidar para que seus cabelos estejam sempre penteados;

6.4.2.1.2 Preferencialmente, o cabelo deverá ser curto, caso ultrapasse os ombros, devem ficar presos de modo a não
cobrir o rosto e atrapalhar a visão durante o resgate;

6.4.2.1.3 Não é permitido recortar o cabelo de modo a fazer desenhos, ou estilo que mantenha raspados parte ou todo o
cabelo.

6.4.2.2 Tingimento de cabelos:

6.4.2.2.1 Poderá ser feito desde que se adote um padrão natural, não sendo permitido a descoloração ou coloração
extravagante.

6.4.2.3 Acessórios para cabelos:

6.4.2.3.1 É aconselhado o uso de materiais como tiaras, presilhas e elásticos, sempre em cores discretas, com o
objetivo de prender o cabelo longe da face, não devendo agir como meio para chamar a atenção.

6.4.2.4 Cosméticos:

6.4.2.4.1 O uso de cosméticos deve dar um aspecto natural. Agindo como um complemento às cores da pele, não
devendo ser muito brilhante;

6.4.2.4.2 Sombras e delineadores devem ter tons discretos, assim como os batons. As cores dos cosméticos devem
estar em consonância com o uniforme.

6.4.2.5 Adereços:

6.4.2.5.1 Não serão permitidos brincos, correntes, piercing, pingentes ou outros objetos presos ao corpo através de
perfurações, exceto anéis, não mais que 01 (um) por mão.

6.4.2.6 Unhas:

6.4.2.6.1 As unhas devem estar sempre limpas e bem aparadas, não devendo ser excessivamente compridas,
mantendo um padrão entre si;

6.4.2.6.2 O esmalte deve ter uma cor discreta, não sendo permitido o uso de adesivos, brilhos ou unhas artificiais.

7. REGULAMENTO DISCIPLINAR

7.1 Conduta Disciplinar:



7.1.1 A conduta disciplinar do Guarda-Vidas Civil Temporário é deveras relevante, com reflexos na sua atividade
profissional e poderá, dependendo da natureza e da gravidade, resultar em sanções que vão da advertência verbal até
demissão;

7.1.2 A conduta disciplinar se estende também ao comportamento fora dos horários de trabalho, uma vez que
determinados procedimentos comprometem sua condição física e moral.

7.2 São condutas reprováveis:

7.2.1 Apresentar-se para o serviço sob efeito de álcool ou outras substâncias psicotrópicas, ou fazer uso destas durante
o serviço (Demissão);

7.2.2 Praticar ato de improbidade, que revelem desonestidade, abuso de confiança, fraude ou má-fé, visando vantagem
para si ou para outrem (Demissão).

7.2.3 Praticar atos que firam a discrição pessoal, o respeito, ou ainda, que ofendam a dignidade, o pudor, através de
pornografia ou obscenidade, desrespeito aos colegas de trabalho, a terceiros ou ao Corpo de Bombeiros Militar
(Demissão);

7.2.4 Sobrevier condenação criminal, transitada em julgado, que torne inviável a sua prestação de serviço (Demissão);

7.2.5 Falta ao serviço não justificada (1ª vez suspensão, 2ª vez demissão);

7.2.6 Atentar aos deveres jurídicos assumidos de disciplina e subordinação, tais como a desobediência à ordem
específica (verbal ou escrita) e não manifestamente ilegal, bem como a desobediência a uma norma genérica (1ª vez
Advertência escrita, 2ª vez Suspensão, 3ª vez Demissão);

7.2.7 Chegar atrasado, afastar-se antes de seu término ou abandonar o serviço com animus não definitivo (1ª vez
Advertência escrita, 2ª vez Suspensão, 3ª vez Demissão);

7.2.8 Deixar de comunicar, com a devida antecedência, a sua falta ao serviço (Advertência escrita);

7.2.9 Apresentar-se para o serviço sem os equipamentos, sem o uniforme (chinelo, sunga, camiseta, calção). (1ª vez
Advertência verbal, 2ª vez Advertência escrita, 3ª vez Suspensão, 4ª vez Demissão)

7.2.10 Namorar durante o horário de serviço, ou distrair-se em conversas com amigos/conhecidos. (1ª vez Advertência
verbal, 2ª vez Advertência escrita, 3ª vez Suspensão, 4ª vez Demissão);

7.2.11 Desrespeitar normas do serviço de salvamento aquático, regulamentadas pela Brigada Militar e/ou Corpo de
Bombeiros Militar (a punição irá variar de acordo com a gravidade);

7.2.12 Usar linguagem de calão ou ser descortês. (1ª vez Advertência verbal, 2ª vez Advertência escrita, 3ª vez Suspensão,
4ª vez Demissão);

7.2.13 Fumar em público durante o trabalho. (1ª vez Advertência verbal, 2ª vez Advertência escrita, 3ª vez Suspensão, 4ª
vez Demissão);

7.2.14 Realizar deslocamentos trajando-se de forma inadequada (sunga e camiseta). (1ª vez Advertência verbal, 2ª vez
Advertência escrita, 3ª vez Suspensão, 4ª vez Demissão);

7.2.15 Faltar com o devido respeito aos colegas e demais militares (Soldados, Sargentos e Oficiais). (1ª vez Advertência
verbal, 2ª vez Advertência escrita, 3ª vez Suspensão, 4ª vez Demissão);

7.2.16 Demais condutas reprováveis previstas como transgressões disciplinares no RDBM da Brigada Militar (DECRETO
Nº 43.245, DE 19 DE JULHO DE 2004) deverão ser imputadas, no que couber, aos guarda-vidas civis temporários.

7.3 Recurso do guarda-vidas civil temporário:

7.3.1 Caso ocorra alguma inconformidade/irresignação do Guarda-Vidas Civil Temporário em relação ao serviço, este
deverá:

7.3.1.1 Encaminhar documento, designado Queixa, o qual será por escrito, direcionado ao comandante de Pelotão ou
Companhia de Guarda-Vidas, o qual deverá solucioná-la dentro do prazo de 48 horas.

7.3.2 Caso a Queixa envolva o seu próprio comandante de praia, esta deverá ser encaminhada ao seu comandante de
Pelotão ou Companhia de Guarda-Vidas, o qual dará sua decisão por escrito às partes envolvidas em 48 horas. Neste
caso, o queixoso deverá dar ciência ao queixado.

7.3.3 Assuntos referentes ao contrato ou condições de trabalho, devem ser levados diretamente ao seu comandante de
praia.



7.4 Categoria das sanções disciplinares:

7.4.1 Dependendo da natureza, das circunstâncias do incidente e do grau da falta, será empregado as seguintes
sanções disciplinares:

7.4.1.1 Advertência Verbal:

7.4.1.1.1Algo que esteja sendo executado de forma insatisfatória e que deva ser corrigido, essa será informada ao
comando e registrada na ficha pessoal do guarda-vidas, contendo hora, local, data e tipo de falha cometida.

7.4.2 Advertência Por Escrito:

7.4.2.1 Desempenhos ou atitudes que já tenham sido reprimidos verbalmente, ou que sejam de natureza grave, essa
deverá ser por escrito, assinada pelo autor e pelo infrator, ficando anexada na ficha pessoal.

7.4.3 Suspensão para Investigação:

7.4.3.1 Violações graves dos padrões de conduta, de procedimentos operacionais ou de conduta imprópria. Caso ocorra
um incidente disciplinar grave, o guarda-vidas será suspenso para prosseguir as investigações, sendo instaurado uma
sindicância.

7.4.3.2 No processo o infrator terá direito a plenitude de defesa e, caso seja considerado culpado pela falha cometida,
ser-lhe-á imputada as sanções de advertência verbal à demissão.

7.4.4 Demissão:

7.4.4.1 Caso ocorram duas advertências por escrito pelo mesmo motivo ou três advertências por diferentes motivos, o
comandante da Companhia de Guarda-Vidas a que pertence o advertido, deverá instaurar uma sindicância onde poderá,
através de sua conclusão, solicitar a demissão do Guarda-Vidas Civil Temporário. A solicitação de demissão será
avaliada pelo Coordenador Geral da Operação Verão e, se assim também o entender, será alcançado ao contratado os
direitos constitucionais que lhe assistem.

8. ORIENTAÇÕES GERAIS

8.1 Ação preventiva:

8.1.1 É o conjunto de ações realizadas para evitar ou diminuir a incidência de ocorrências nas áreas protegidas por
guarda-vidas, é a função prioritária do Guarda-vidas Civil Temporário;

8.1.2 As ações serão realizadas através de emprego de pessoal e material adequado, seja no meio terrestre ou
aquático; 8.1.3 O Guarda-Vidas Civil Temporário, inicia suas atividades diárias efetuando uma avaliação das condições
do local, dos pontos de riscos (correntes e buracos), sinalizando o que for necessário, por fim, testa os equipamentos de
salvamento.

8.2 Ronda próxima ao posto de observação:

8.2.1 É a ação preventiva realizada a pé. A ronda consiste em deslocamentos pela área protegida pelo Guarda-vidas Civil
Temporário, estando este devidamente uniformizado, tendo a posse os equipamentos de uso individual, como: apito,
nadadeiras, rescue-can , boné e óculos de proteção. O Guarda-vidas Civil Temporário deve sempre observar as áreas de
risco e evitar perder o contato visual com o posto de observação.

8.3 Observação

8.3.1 Nessa ação preventiva o Guarda-vidas Civil Temporário, procura identificar situações emergenciais envolvendo os
banhistas;

8.3.2 Para facilitar a observação, ele posiciona-se em pontos elevados (posto de observação);

8.3.3 Constatada a necessidade de intervenção, o Guarda-vidas Civil Temporário iniciará imediatamente os
procedimentos necessários e adequados para a realização da atividade de prevenção ou o salvamento propriamente
dito, solicitando se necessário apoio;

8.3.4 A equipe de Guarda-vidas deverá manter, sempre, pelo menos, um guarda-vidas como observador fixo no posto de
observação.

8.4 Orientação aos banhistas

8.4.1 É a ação preventiva, na qual são passadas aos usuários daquele local, informações de comportamento, evitando



situações de risco. Pode ser realizada através do convívio diário, exemplo e persuasão do guarda-vidas e através de
folhetos explicativos ou folders, distribuídos aos banhistas;

8.4.2 O apito é excelente instrumento de advertência e orientação aos banhistas mais distraídos.

8.5 Declarações à imprensa

8.5.1 Poderão ser prestadas informações restritas à área técnica ou de atendimento de ocorrências relativas à praia em
que o posto de observação presta o serviço de salvamento aquático, sempre utilizando um linguajar técnico, evitando
expressões que contenham gírias;

8.5.2 Aos assuntos relacionados à administração da Operação Verão, de cunho político, ou ainda que não estejam
diretamente ligados à praia específica em que o Guarda-vidas Civil Temporário trabalhe, é vedada a manifestação, e
deverão ser direcionados ao comandante da praia.

8.6 Atendimento ao público

8.6.1 Procurar ser sempre cordial e esclarecedor, evitando emprego de gírias;

8.6.2 Realizar sempre o serviço de prevenção na entrega de panfletos;

8.6.3 Evitar envolver-se em ocorrências policiais, se possível acionando uma guarnição do Policiamento Ostensivo para
o atendimento.

8.7 Manutenção do posto de observação e de materiais

8.7.1 A equipe de Guarda-vidas que atuam no posto de observação serão os responsáveis pela manutenção da limpeza
do local;

8.7.2 As alterações do posto de observação devem ser imediatamente comunicadas ao fiscal de Praia para que este
adote as providências necessárias;

8.7.3 As equipes de Guarda-vidas que atuam no posto de observação deverão ser criteriosas na preservação dos
materiais, protegendo-os do sol, sempre que possível, bem como, protegendo-os de qualquer dano que possa sofrer
por falta de um devido cuidado, podendo estes serem responsabilizados.

9. DESLIGAMENTO DO GVCT

9.1 O desligamento do Guarda-vidas Civil Temporário por qualquer motivo (demissão, solicitação própria, incapacidade
para o serviço ou por término do contrato), deverá ser precedido obrigatoriamente da seguinte documentação:

9.1.1 Demissão: Sindicância e Ata de Inspeção de Saúde;

9.1.2 Solicitação própria: Requerimento do Guarda-vidas Civil Temporário e Ata de Inspeção de Saúde;

9.1.3 Incapacidade para o serviço: Documento que informou essa situação e Ata de Inspeção de Saúde;

9.1.4 Por término do contrato: Ofício do Comandante dos Guarda-vidas informando o término do contrato.

9.1.4.1 A informação e toda documentação relativa ao desligamento do Guarda-vidas Civil Temporário deverão ser
encaminhadas, com a máxima brevidade possível, aos Comandantes de Companhia de Guarda-Vidas, a fim de serem
adotas as medidas legais necessárias.

10. PRESCRIÇÕES DIVERSAS

1 0 .1 As informações contidas nesse documento não poderão ser alegadas como desconhecidas, cabendo ao
comandante de Cia e Pelotão GV, a divulgação, fiscalização e exigência no cumprimento das mesmas;

10.2 Esta Instrução Normativa será revisada a cada 02 (dois) anos, por Comissão nomeada em Boletim Interno,
composta por Oficiais especialistas no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul - CBMRS;

10.3 Não deverá ser instalado serviço de Guarda-vidas: em balneários privados; em balneários públicos classificados
pelos órgãos de saúde como impróprios para o banho em razão de poluição da água;

10.4 Em caso de surgimento de nova doutrina e/ou técnicas relacionadas ao serviço de salvamento aquático em



períodos que antecedem a revisão bianual desta Instrução Normativa, poderão ser utilizadas de acordo com critérios de
conveniência e oportunidade do CBMRS, sempre primando pela melhor utilização de recursos humanos e
equipamentos;

10.5 A presente Instrução Normativa não esgota o assunto;

10.6 A presente Instrução Normativa revoga dispositivos em contrário.

Lista de Anexos:

Anexo "A" - 1ª FASE - HABILITAÇÃO ESPECÍFICA- Exame de Saúde e Mental;

Anexo "B" - 2ª FASE - HABILITAÇÃO ESPECÍFICA- Exame de Aptidão Física;

Porto Alegre, RS, em 23 de setembro de 2020.

CÉSAR EDUARDO BONFANTI - Cel QOEM

Comandante-Geral do CBMRS

ANEXO "A"

1ª FASE - HABILITAÇÃO ESPECÍFICA

(1ª Etapa - Exame de Saúde)

O Exame de Saúde tem caráter eliminatório e será realizado por Junta Policial Militar de Saúde - JPMS, que avaliará os
candidatos quanto ao seu estado clínico geral e de sanidade mental.

A Junta Policial Militar de Saúde (JPMS) Especial utilizará o Código Internacional de Doenças (CID-10) para a
identificação das patologias encontradas.

1. A inspeção de saúde avaliará os candidatos conforme segue:

1.1 Avaliação acerca de:

1.1.1 Peso;

1.1.2 Altura;

1.1.3 Pressão Arterial;

1.1.4 Frequência Cardíaca;

1.1.5 Exame Clínico.



1.2 No momento da realização do Exame de Saúde, o candidato deverá apresentar o seguinte exame, que será realizado
sob as suas expensas e será de caráter eliminatório:

1.2.1 Ergometria, com interpretação de cardiologista, realizado até 90 (noventa) dias antes do Exame de Saúde;

1.2.2 As candidatas do sexo feminino, além do exame acima, deverão apresentar o Exame HCG por RIE, com o resultado
negativo e com validade de até 15 (quinze) dias antes da realização do Exame de Saúde.

1.3 Deverá ser apresentado atestado médico de cardiologista, com a devida inscrição no CRM para a especialidade,
conforme disposto no "Anexo C";

1.4 Deverá ser apresentado atestado de Sanidade Mental, emitido por médico psiquiatra, com a devida inscrição no CRM
para a especialidade, conforme disposto no "Anexo D";

1.5. Raio-X panor âmico das arcadas dentárias com filme e laudo, realizado até 60 (sessenta) dias antes do Exame de
Saúde;

1.6 Os pareceres da JPMS Especial serão resumidos sob as seguintes formas: APTO, INAPTO ou AUSENTE;

1.7 Serão causas de inaptidão as alterações significativas quanto ao estado clínico ou dentário;

1.8 Serão causas de inaptidão na avaliação médica:

1.8.1 Altura inferior a 1,60 m para mulheres e 1,65 m para homens;

1.8.2 Qualquer doença, afecção ou síndrome que seja motivo ou causa de incapacidade ou invalidez para o serviço do
Corpo de Bombeiros;

1.8.3 Peso desproporcional à altura, com IMC (Índice de Massa Corporal) abaixo de 18,5 e acima de 29,9 conforme
tabela abaixo. O Índice de Massa Corporal (IMC) será realizado pela fórmula: IMC = Kg/m² onde o peso, em quilogramas,
é dividido pelo quadrado da altura, em metros. Somente serão aprovados os candidatos que se encontrarem nas
situações de Saudável e Sobrepeso. Candidatos que apresentarem índices inferiores ou superiores ao estabelecido
serão avaliados individualmente a critério da JPMSE, observando-se outros dados do exame clínico;

IMC Classificação
<18,5 Magreza

18,5 - 24,9 Saudável
25,0 - 29,9 Sobrepeso
30,0 - 34,9 Obesidade Grau I
35,0 - 39,9 Obesidade Grau II



> 40,0 Obesidade Grau III

1.8.4 Inspeção Geral: Bócios, exoftalmia, anisocorias, alopecias patológicas. Estrabismo manifesto, leucoma corneano
significativo (opacidade corneana). Desnutrição e hipovitaminoses. Icterícia. Ausência (congênita ou adquirida, total ou
parcial) de dedos das mãos e/ou dos pés, deformidade e/ou cicatriz decorrente do uso de alargador de orelha ou
acessório semelhante que impeça e/ou dificulte o exercício da função de Guarda-vidas ou mesmo a execução de
qualquer exercício necessário para o aprimoramento físico. Ausência (congênita ou adquirida, total ou parcial) de
qualquer parte do corpo humano que impeça ou dificulte o exercício da função de Guarda-vidas ou mesmo a execução
de qualquer exercício necessário para o aprimoramento físico. Cicatrizes hipertróficas e quelóides, cicatrizes decorrentes
de cirurgias neurológicas, abdominais, vasculares, cardíacas, torácicas, ortopédicas, urológicas, ginecológicas, cabeça
e pescoço, cicatrizes decorrentes de acidentes/ferimentos/queimaduras, cicatrizes decorrentes de ferimentos por
qualquer arma de fogo, armas brancas ou material explosivo que impeçam e/ou dificultem o exercício da função de
Guarda-vidas ou mesmo a execução de qualquer exercício necessário para o aprimoramento físico. Celulites e/ou
abscessos ativos em qualquer parte do corpo. Circulação colateral na região cefálica/cervical, no tórax, no abdome ou
membros. Eczemas agudos ou crônicos. Erisipela, eritema nodoso. Insuficiência venosa crônica, varizes dos membros
inferiores primárias e/ou secundárias, úlceras dos membros inferiores, síndrome pós-flebítica, úlceras de pressão.
Linfangites, linfedemas, edemas idiopáticos dos membros, linfoceles. Hemangiomas ou malformações arteriovenosas
que impeçam e/ou dificultem o exercício da função de Guarda-vidas ou mesmo a execução de qualquer exercício
necessário para o aprimoramento físico;

1.8.5 Deformidades, lesões, sequelas, tumores ou amputações do sistema musculoesquelético que sejam
incapacitantes ou que venham a se tornar limitantes ao pleno exercício da atividade de Guarda-Vidas;

1.8.6 Doenças cardiorrespiratórias que sejam incapacitantes ou que venham a se tornar limitantes ao pleno exercício da
atividade de Guarda-Vidas. Doença hipertensiva (essencial ou secundária). Hipotensão. Alterações da ergometria
sugestivas de isquemia miocárdica como: resposta isquêmica, arritmias complexas, resposta hipertensiva severa ou
grave;

1.8.7 Tatuagens que representam ideologias criminosas, ilegais, terroristas ou extremistas, contrárias às instituições
democráticas ou que preguem a violência e a criminalidade, discriminação ou preconceito de raça, credo, sexo ou
origem, ideias ou atos libidinosos;

1.8.8 Diagnóstico de doença mental que seja incapacitante ou que venha a se tornar limitante ao pleno exercício da
atividade de Guarda-Vidas;

1.8.9 Reabilitações bucais existentes que causem prejuízo sob os aspectos funcionais e estéticos;

1.8.10 Transtornos de desenvolvimento da cabeça e pescoço e alterações extraorais que resultem em comprometimento
da função, fonação e estética;

1.8.11 Transtornos de repercussão neurológica, que causem alterações que comprometam a forma, a função e/ou a
estética;

1.8.12 Alterações de desenvolvimento e erupção dos dentes, quanto à inter-relação, forma, posição, número e/ou
síndromes particulares, quando estas comprometerem a função, fonação e estética;

1.8.13 Dentes retidos e/ou impactados, cujo posicionamento acarrete em fragilidade da estrutura óssea mandibular e/ou
maxilar, com consequente risco aumentado de fraturas ósseas em caso de trauma;



1.8.14 Dentes retidos e/ou impactados, associados a imagens radiográficas sugestivas de lesões com potencial cístico
ou neoplásico;

1.8.15 Dentes retidos e/ou impactados, associados a imagens radiográficas sugestivas de reabsorções radiculares em
dentes vizinhos;

1.8.16. Alterações de tecidos dentários duros, doenças da polpa, tecidos periapicais e suas repercussões orgânicas e
fisiológicas decorrentes;

1.8.17 Alterações dos tecidos de sustentação, doenças periodontais e suas repercussões orgânicas e fisiológicas
decorrentes;

1.8.18 Alterações e patologias da língua, e suas repercussões orgânicas e fisiológicas decorrentes;

1.8.19 Alterações dos tecidos de recobrimento bucal: dos lábios, das mucosas e suas repercussões orgânicas e
fisiológicas decorrentes;

1.8.20 Alterações nas relações intermaxilares e nas articulações temporomandibulares e suas repercussões orgânicas
e fisiológicas decorrentes;

1.8.21 Alterações nas glândulas salivares, suas estruturas anexas e suas repercussões orgânicas e fisiológicas
decorrentes;

1.8.22 Presença de neoplasias, lesões cancerizáveis, lesões císticas, anomalias congênitas e nos gânglios linfáticos
cervicais e tumores odontogênicos e suas repercussões orgânicas e fisiológicas decorrentes;

1.8.23 Sinais e sintomas na cavidade bucal, relacionados a doenças sistêmicas e suas repercussões orgânicas e
fisiológicas decorrentes;

1.8.24 Também serão consideradas causas de inaptidão odontológica qualquer patologia não especificada nos itens
anteriores, mas verificada no momento da realização do exame de inspeção, que venham a alterar, temporária ou
permanentemente, ainda que como fator causal secundário ou coadjuvante, o correto funcionamento do sistema
estomatognático, a estética facial e a condição de saúde em geral, sob o enfoque orgânico e fisiológico;

1.8.25 Apresentar resultado positivo no exame descrito no item 1.2.2 deste anexo para as candidatas do sexo feminino;

1.8.26 A não apresentação dos exames ou o não cumprimento dos prazos.

CÉSAR EDUARDO BONFANTI - Cel QOEM

Comandante-Geral do CBMRS



ANEXO "B"

1ª FASE - HABILITAÇÃO ESPECÍFICA

Eliminatória/Classificatória

(2ª Etapa - Exame de Aptidão Física)

1. Exame de caráter classificatório e eliminatório a cargo da Academia de Bombeiro Militar, pela EsEF/CBM, através da
Comissão Permanente de Pesquisa e Avaliação Física do Corpo de Bombeiros Militar (COPPAFI/CBM), e da Escola de
Bombeiros Militar (EBM), que avaliará as condições físicas do candidato, através dos seguintes exercícios e respectivos
índices mínimos exigidos:

2 . CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO:

2.1 Para candidatos de ambos os sexos: Corrida de 50 (cinquenta) metros, em linha reta, carregando um flutuador de
salvamento, em um tempo máximo de 15 (quinze) segundos;

2.2 Para candidatos de ambos os sexos: Nadar 200 (duzentos) metros, ininterruptamente, sem tocar os pés no chão,
sem equipamentos que favoreçam a flutuação e/ou o deslocamento em meio líquido (ex.: roupa de neoprene ou similar,
lycra ou similar, nadadeira, toca, óculos, palmar) em um tempo máximo de 05?.00?? (cinco) minutos, independente da
idade, no estilo crawl ou similar, em águas de rio ou lagoa.

2.3 Descrição dos exercícios:

2.3.1 Para a prova de corrida, o candidato correrá sob a areia portando o flutuador percorrendo o trajeto delimitado em
linha reta no tempo máximo de 15 segundos. Prova de caráter eliminatório.

2.3.2 Para a prova de natação o candidato partirá da posição vertical para horizontal deslocando na superfície em estilo
crawl livre, até o limite de (cinco minutos) sendo contabilizado o tempo de chegada em ordem classificatória do menor
para o maior tempo dentro do limite estabelecido, considerado o tempo líquido independentemente da idade do
candidato.

3. CRITÉRIO DE INAPTIDÃO:

3.1 O candidato que não realizar o respectivo índice mínimo em qualquer dos exercícios acima descritos será
considerado inapto no Exame de Aptidão Física e eliminado do Processo Seletivo;

3.2 Para a realização do Exame de Aptidão Física específica, o candidato deverá apresentar-se no local, data e horário
que lhe forem designados, com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos, trajando calção e/ou abrigo, camiseta, tênis,
e trajes de banho (sunga de banho para o masculino e maio ou sunquini para o feminino), conforme o tipo de prova a ser
realizada.
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