EDITAL Nº 002 /2013-SESDEC
A SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA está ofertando o CURSO DE
TRIPULANTE OPERACIONAL, destinado a Policiais Militares do Estado de Rondônia,
nas condições que seguem:
1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
a) Título: Curso de Tripulante Operacional – CTO / 2013
b) Unidade Promotora: Núcleo de Operações e Transporte Aéreo/NOTAer, da Secretaria
da Casa Militar do Estado do Espírito Santo.
c)

Nível do curso: Capacitação.

2. JUSTIFICATIVA
A atualização tecnológica requer uma constante capacitação dos integrantes da
Segurança Pública, disponibilizando cursos destinados a habilitar os servidores nas mais
diversas áreas de atuação operacional, fator primordial para o desempenho das suas
atividades, buscando sempre melhoria dos resultados.
Dentre as várias missões desempenhadas pelo Núcleo de Operações Aéreas – NOA como
o radiopatrulhamento aéreo, apoio às diversas operações policiais como cumprimento de
mandado de busca e apreensão, controle de distúrbios civis, localização de suspeitos em
áreas de difícil acesso, fiscalização ambiental, apoio a outros órgãos da esfera Federal,
Estadual e Municipal, entre várias outras, a presença do Tripulante Operacional na
aeronave é imprescindível.
Percebe-se, então, que as atividades desempenhadas pelo Tripulante Operacional
requerem uma vasta proficiência técnica, que somente é alcançada por meio da
especialização desses profissionais e de instruções rotineiras planejadas.
Nesse contexto, o NOA/SESDEC tem buscado a capacitação de profissionais para a
atividade de Tripulante Operacional de Helicóptero, curso este que está sendo oferecido
pela Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.
3. ORGANIZAÇÃO DO CURSO
3.1 Objetivos
a) Capacitar Praças para atuar como Tripulante Operacional nas operações aéreas
desenvolvidas pelo Núcleo de Operações Aéreas – NOA/SESDEC;
b) Proporcionar conhecimentos sobre salvamento aquático e em alturas, resgate e
combate a incêndio;
c) Demonstrar noções de regulamento de tráfego aéreo, navegação aérea, teoria de voo,
meteorologia e conhecimentos técnicos de aeronaves.
3.2 Público Alvo
a) Praças da PMRO.
3.2 Número de Vagas
b) 01 (uma) vaga.

3.3 Período, Fase e Local de Realização
Período

Fase

26 e 27
Abr
2013

Teste de Aptidão
Física – TAF

06 e 07
Mai
2013

Teste de Habilidades
Específicas – THE

Local
NOA – Hangar do Governo, em Porto
Velho/RO

NOTAer – Quartel do Comando Geral /
QCG, em Maruípe – Vitória/ ES

10 Mai
2013
a

Curso de TOP/2013

NOTAer – Quartel do Comando Geral /
QCG, em Maruípe – Vitória/ ES

17 Jun
2013
3.4 Requisitos para Inscrição / Participação
a) Indicação do Chefe/Comandante, mediante o preenchimento de requerimento padrão
PMRO, encaminhando à Chefia do Núcleo de Operações Aéreas – NOA/SESDEC,
impreterivelmente até o dia 25 Abr 2013, em mãos ou através do FAX: (69) 3216-5754 ou
escaneada pelo e-mail: noa@sesdec.ro.gov.br.
b)

Estar classificado, no mínimo, no Comportamento Militar Estadual “Bom”;

c) O participante deverá apresentar comprovante de situação regular de saúde (Atestado
Médico) para participar do Teste de Aptidão Física – TAF;
d) Estar “APTO” em inspeção de saúde, devendo o candidato apresentar quando da
realização do Teste de Habilidades Específicas – THE a documentação comprobatória
(cópia da ata da Junta Militar de Saúde);
e) Ser aprovado no Teste de Aptidão Física – TAF (Tabela “C” do Manual de Aplicação
do Teste de Avaliação Física da PMES), que será realizado nos dias 26 e 27 Abril2013,
apartir das 07:30 h, no Núcleo de Operações Aéreas – NOA/SESDEC;
f)
Ser considerado Apto no Teste de Habilidades Específicas/THE, que será aplicado
nas datas de 06 e 07 Maio 2013, com chamada às 08h00min, na sede do NOTAer, em
Maruípe, Vitória, e terá as seguintes provas:
N°

01

TESTE

FLUTUABILIDADE

REGRAS DE EXECUCAO

Permanecer 25 minutos em flutuação na água,

utilizando fardamento (calça, gandola e coturno
militar) tanto no mar quanto na piscina.

02

APTIDÃO AQUATICA

Nadar 400 metros em qualquer estilo, no tempo
máximo de 11 minutos, utilizando sunga de
praia se masculino e maiô se feminino, sem
utilização de óculos ou toca de natação, tanto
no mar quanto na piscina.

03

APTIDÃO AQUATICA

Apnéia de no mínimo 30 segundos tanto no
mar quanto na piscina

04

APTIDÃO EM ALTURA

05

COORDENAÇÃO
MOTORA

Realizar passagem no pórtico de altura de 12
metros no tempo de 1 minuto e 20 segundos
sendo finalizado o tempo no lugar de onde o
candidato partiu

Realizar oitava em pronação em barra fixa

Obs.: Os Militares deverão se apresentar para o Teste de Habilidades Específicas – THE,
utilizando fardamento de instrução completo. Para o Teste de Aptidão Aquática os Militares
deverão utilizar sunga (se masculino) ou maiô (se feminino).
4. CLASSIFICAÇÃO
a) O Teste de Aptidão Física – TAF terá caráter eliminatório e classificatório, não
podendo o candidato deixar de pontuar em nenhuma das modalidades da Tabela “C” do
Manual de Aplicação do Teste de Avaliação Física da PMES, sendo classificados os 03
(três) candidatos que obtiverem o maior número de pontos no TAF e estar apto na
Inspeção de Saúde
b) A comissão de aplicação do TAF, presidida pelo Chefe do Núcleo de Operações
Aéreas – NOA/SESDEC, indicará o candidato para frequentar o Curso de Tripulante
Operacional – TOP/2013 na PMES, escolhendo entre os 03 (três) primeiros colocados no
TAF.
5. PRESCRIÇÕES DIVERSAS
a) O candidato deverá realizar o deslocamento para o local de realização do curso, na
cidade de Vitória/ES, por meios próprios, ou seja, SEM ÔNUS DE PASSAGEM, pelo
Estado;
b) O candidato fará jus a indenização de ensino-instrução para o custeio do curso, em
forma de Bolsa de Estudos, conforme legislação em vigor;
c) O candidato aprovado no Curso de Tripulante Operacional – TOP/2013 fará jus a
utilizar o brevê aprovado pela PMES.
Porto Velho, RO, 19 de Abril de 2013.
ANTÔNIO CARLOS DOS REIS
Secretario Adjunto de Segurança, Defesa e Cidadania

