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Edital de Seleção GRM n. 001/2018, de 13 de maio de 2018 
 
O Conselho Técnico do Grupo de Resgate em Montanha (GRM), grupo de voluntários vinculado à 
estrutura da Secretaria de Proteção Civil e Segurança Pública de Joinville (antiga Defesa Civil), no 
exercício das atribuições que lhe conferem o Estatuto e o Regimento Interno, torna público este edital 
possibilitando o ingresso de novos integrantes que farão parte da equipe do GRM, observados os 
critérios de seleção abaixo indicados. 
As inscrições poderão ser feitas no máximo até às 23:59 h do dia 8 de junho de 2018. 
 
1 . Áreas de atuação a serem escolhidas 
No ato de inscrição o candidato deverá indicar em qual área de atuação pretende ingressar. São quatro 
áreas de atuação, conforme indicação abaixo. 
 

ADMINISTRATIVO: Prática/conhecimento: noções de informática (especialmente para 
elaborar textos e releases/Pacote Office); organização; saber se comunicar bem (sem gírias 
ou palavras inadequadas); gostar de atividades burocráticas; habilidade em lidar com pessoas.  
LOGÍSTICA: Prática/conhecimento: organização; saber se comunicar bem para negociar a 
compra dos suprimentos/equipamentos necessários; noções de armazenamento (gêneros 
alimentícios, equipamentos eletrônicos etc).  Conhecimento do setor administrativo; estoque 
(almoxarifado); gerenciamento; habilidade de lidar com pessoas. Boas condições de saúde. 
COMUNICAÇÃO: Ter habilitação da ANATEL (COER) para operar uma estação de rádio (ser 
rádio-amador habilitado) nas frequências UHF e VHF; ter conhecimentos e experiência no 
manuseio de rádios de comunicação (HT, talk about e demais modelos assemelhados); 
conhecimento na linguagem de radioamadorismo e saber montar uma base de comunicação 
para viabilizar a comunicação entre as equipes em áreas remotas. 
OPERACIONAL: Prática/conhecimento: conhecer razoavelmente os locais (montanha/mata) 
mais frequentados da região de Joinville; bom preparo físico e boa saúde; noções de uso da 
corda para diversas finalidades (tais quais técnicas de subida e descida com corda; 
amarrações para macas improvisadas e ancoragens); possuir equipamento adequado para 
atividades em áreas remotas (ex: mochila, calçado, lanterna, vestuário); noções sobre 
orientação (navegação e todas suas alternativas como GPS, bússola, e outros); noções de 
Atendimento Pré-Hospitalar/APH (ainda que básicas); um mínimo de experiência em 
montanha (envolvendo aspectos sobre alimentação, proteção contra os elementos naturais e 
avaliação de riscos). 
 

Dentro da função OPERACIONAL, estão divididos outros subgrupos estando, estes, descritos no 
anexo ESPECIALIZAÇÕES ao final deste edital. 
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2. Pré requisitos para o candidato participar do processo seletivo 
Ser maior de 18 anos de idade no ato da inscrição; 
Aceitar e assinar o termo de responsabilidade; 
Ter boas condições de saúde e, não possuir nenhuma doença que o impeça de bem desempenhar as 
obrigações no GRM; 
Não possuir antecedentes criminais * 
Apresentação de fotocópia (simples) de um documento de identidade, que poderá ser o RG (com o 
número do CPF) expedido pela Secretaria de Segurança Pública, ou a CNH expedida pelo DETRAN. 
Estar ciente de que se trata de trabalho voluntário, sem remuneração. 
 
* A existência de antecedentes (criminais) não elimina o candidato, mas exigirá uma avaliação mais detalhada sobre os fatos. 
Com o objetivo de esclarecer o assunto, e verificar se gera alguma incompatibilidade com as atividades desenvolvidas pelo 
GRM. 
A declaração falsa sobre as condições acima estabelecidas pode caracterizar o crime de falsidade ideológica (Código Penal, 
art. 299), assim como violação ao Estatuto e Regimento do GRM. Sujeitando aquele que prestar informações falsas às 
respectivas sanções. 
 

Código Penal: Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, 

ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: Pena - 

reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e 
multa, se o documento é particular. 

 
 
3. Seleção 
A seleção será realizada por meio de entrevista, que será conduzida pelos membros do Conselho 
Técnico e da Diretoria (Comissão Entrevistadora). A entrevista será voltada para apurar se o candidato 
possui mesmo as habilidades/conhecimentos que alegou ter no ato de inscrição. Assim como acerca 
dos motivos pelos quais deseja fazer parte do GRM, e outros questionamentos que forem considerados 
relevantes.  
 
Poderá, também, ser solicitada alguma demonstração prática, a fim de verificar as 
habilidades/conhecimentos do candidato sobre a área de atuação que escolheu. 
 
A entrevistas para selecionar o candidato, serão realizadas no dia 15 (18:30 às 22:30) e 16 (07:30 
às 17:30) de junho de 2018 na sede do CRAJE (Centro de Radio Amadores de Joinville), localizado 
na Rua Saguaçu, 365 - Saguaçu (referência subida do Mirante/Zoobotânico). 

 
Os candidatos serão entrevistados de acordo com a ordem de chegada ao local, com exceção para 
algum caso excepcional que poderá ser analisado na hora pela comissão entrevistadora.    
O Candidato deverá fazer a opção (na Ficha de Inscrição) pela data que pretende se submeter a esta 
entrevista. Havendo um número de inscritos maior que o esperado, a comissão entrevistadora poderá 
incluir mais um dia de entrevistas, sendo ainda informada esta data. 
 
Excepcionalmente, o candidato poderá apresentar justificativa para o não comparecimento. Que será 
analisada pelo Conselho Técnico e Diretoria. Que poderão, se for o caso (se for aceita a justificativa), 
designar outra data para que o candidato seja submetido à entrevista de seleção. 
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4. Divulgação do Resultado do Processo Seletivo 
A divulgação do resultado do processo seletivo será feita por e-mail ou telefone. No caso de 
aprovação, o candidato será informado diretamente por email ou telefone até o dia 23/06 devendo o 

candidato se apresentar para a primeira atividade do grupo no dia 30/06/2017, munido de um 
documento oficial com foto, na Universidade Federal de Santa Catarina Campus Joinville localizada 

na Rua Dona Francisca, 8300, Bloco U – Distrito Industrial, Joinville – SC. Dentro do Perini Business 
Park. 

O não comparecimento a esta apresentação automaticamente eliminará o 
candidato do processo de seleção. 
 
O candidato aprovado deverá conhecer, estudar e aceitar as normas contidas no Estatuto e 
Regimento do GRM, e demais regras existentes, sendo necessário concordância expressa com 
estes termos para seu ingresso definitivo no GRM. 
 
5. Período de Experiência (estágio probatório) e Incorporação Definitiva 
Se aprovado neste processo de seleção, o candidato ainda NÃO poderá ser considerado membro do 
GRM.  
Para que seja definitivamente aceito no GRM, o candidato ainda deverá passar pelo período de 
experiência (período básico) com duração de 06 (seis) meses. Após passar este período, os candidatos 
aprovados passarão por mais uma fase de 06(seis) meses de avaliação, (período de qualificação). 
Nestes dois períodos, os candidatos poderão ser eliminados a qualquer momento pela Diretoria por 
excesso de faltas, por falta de comprometimento com o grupo ou mau comportamento.  
Somente após ter passado estes dois períodos é que será decidido pela Diretoria se o candidato será 
incorporado definitivamente ao GRM.  
 
 
 

 
    Renato Martin Gruhl                                                          Ademir Camillo Jr 
     Coordenador do GRM                                          Diretor de Treinamentos do GRM 

 
 

ESPECIALIZAÇÕES 
ADMINISTRATIVO 

CONHECIMENTOS: Formação técnica ou superior, conhecimentos relevantes nas áreas 
administrativas. 

 

HABILIDADES: Ter capacidade de gerenciar recursos e pessoas, ser organizado. 
 

EXPERIÊNCIA MÍNIMA: Gostar de atividades burocráticas, relativas à organização e regularização do 
GRM. Bons conhecimentos em Informática (especialmente pacote Office) 

 

CONDIÇÕES: Saber se comunicar bem, habilidade em lidar com pessoas. 
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LOGÍSTICA  
CONHECIMENTOS: Ter capacidade de gerenciar recursos e pessoas, ser organizado. 

 
HABILIDADES: Ter boa comunicação, saber gerenciar suprimentos/equipamentos necessários, noções 

de armazenamento. 
 

EXPERIÊNCIA MÍNIMA: Conhecimento do setor administrativo, estoque (almoxarifado), 

gerenciamento, habilidade em lidar com pessoas. 
 

CONDIÇÕES: Boas condições de saúde 

Ter noções de montagem de uma base de comando de operações com tendas, barracas grandes e 

toldos. Ter noções de aprovisionando de grandes grupos em operações de campo, lidar com cozinha 

em acampamentos, distribuição de refeições.  

COMUNICAÇÃO 
CONHECIMENTOS: Possuir certificação da Anatel (COER) para operar rádio nas frequências VHF e 

UHF. 
 

HABILIDADES: Em linguagem de radioamadorismo e no manuseio de rádios de comunicação 

Não obrigatório: possui estação de rádio fixa ou móvel / possui rádio HT / conhecimentos básicos na 
área de eletrônica. 

 
EXPERIÊNCIA MÍNIMA: Conhecimento com o uso de bússola, cartas topográficas e GPS. 

 

CONDIÇÕES: Saber montar uma base de comunicação para viabilizar a comunicação entre as equipes 
em áreas remotas 

 
OPERACIONAL 

 

TRILHAS E MONTANHAS 
CONHECIMENTOS: Conhecer razoavelmente (no mínimo) os locais (montanhas e matas) mais 

frequentados da região de Joinville. 
Bom preparo físico e boa saúde. 

 
HABILIDADES: Noções básicas de orientação e sobrevivência em áreas de mata. 

Noções básicas de uso de cordas para diversas finalidades (técnicas de subida e descida com corda; 

amarrações para macas improvisadas e ancoragens). 
 

EXPERIÊNCIA MÍNIMA: Possuir equipamento adequado e mínimo para as atividades em áreas 
remotas. 

Ter conhecimento com o uso de bússola, cartas topográficas e GPS. 

Ter noções básicas de APH. 
Conhecimento sobre alimentação, proteção contra os elementos naturais e avaliação de riscos. 

 
CONDIÇÕES: Incorporar equipe de montanhistas com capacidade e autonomia para adentrar em 

locais de difícil acesso.  
Garantir o encontro e a retirada de vítimas e suas equipes ao longo das trilhas. 

 

RASTREAMENTO HUMANO 
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CONHECIMENTOS: técnicas de rastreamento humano nos diversos ambientes da mata atlântica: 

pedregoso, lamacento, arenoso, misto de barro e pedras, encostas (subindo e descendo), noções de 
antropometria, noções em biomecânica do movimento. Ter conhecimento com o uso de bússola, 

cartas topográficas e GPS. 
 

HABILIDADES: ter paciência e ter olhar critica (percepção das anomalias do cenário); 
 

EXPERIÊNCIA MÍNIMA: 50 horas de prática em rastreamento humano; 

 
CONDIÇÕES: fazer parte da equipe operacional – trilhas e montanhas. 

 
RESGATE VERTICAL 

CONHECIMENTOS: Possuir curso ou treinamento na área vertical, trabalho em altura, resgate vertical 

ou escalada 
 

HABILIDADES: Ter conhecimento com o uso de bússola, cartas topográficas e GPS 
 

EXPERIÊNCIA MÍNIMA: Bom preparo físico e boa saúde. Noções básicas de uso de cordas para 
diversas finalidades (técnicas de subida e descida com corda; amarrações para macas improvisadas e 

ancoragens). 

 
CONDIÇÕES: Realizar atividades de montagens de sistemas de ancoragens e sistemas de vantagens 

mecânicas. 
 

EQUIPE PRIMEIROS SOCORROS EM ÁREAS REMOTAS 

CONHECIMENTOS: Possuir alguma formação superior ou técnica na área de saúde (pode ser curso de 
especialização) – necessário certificação. 

 
HABILIDADES: Trabalho em equipe, trabalho sob pressão, manuseio de equipamentos em locais 

impróprios. 

 
EXPERIÊNCIA MÍNIMA: curso ou treinamento de primeiros socorros para áreas remotas ou para áreas 

urbanas 
 

CONDIÇÕES: Realizar atendimento APH em áreas remotas em situações com grande dificuldade de 
atuação. 

 

EQUIPE COELHO 

CONHECIMENTOS: Noções de corrida ou deslocamento rápido em trilhas. Ter conhecimento com o 

uso de bússola, cartas topográficas e GPS. Ter noções básicas de APH. 

HABILIDADES: Ter um ótimo preparo físico e bastante resistência. 

EXPERIÊNCIA MÍNIMA: Em corrida ou esportes de longas duração ou distâncias que exijam boa 

resistência e preparo físico. Preferência ser corredor de aventura ou de montanha, tri atleta, 

maratonista, ciclista de longas distâncias. 

CONDIÇÕES: Realizar progressões na mata ou em áreas remotas com grande velocidade ou suportar 

grandes distâncias. Capaz de acessar vítimas com grande agilidade e garantir um suporte básico de 
vida. 


