PROVA DE CERTIFICAÇÃO DE CÃES DA LIGABOM – 2018
CENTRO OESTE.

Esta certificação tem o objetivo de trazer uma padronização das atividades de
Busca, Resgate e Salvamento com Cães (BRESC) para os Corpos de Bombeiros Militares
do Brasil. O Regulamento da Certificação Nacional de Cães da LIGABOM é reconhecido e
chancelado pela LIGABOM (Conselho Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares do
Brasil).
A Certificação é uma pequena amostra de uma ocorrência real, sendo
composta por provas que irão aferir a capacidade do condutor e de seu cão para as
atividades de salvamento. Nessa edição da Certificação Nacional de Cães da LIGABOM,
teremos a modalidade de Busca Rural, que possui a principal característica de busca de
vítimas em áreas de cobertura vegetal.
Para obter aprovação, o Binômio (Homem x Cão), terá que perfazer provas de
Busca Rural (diurna e noturna), uma prova de habilidades em obediência e uma prova de
conhecimentos fundamentais. Com a aprovação na rigorosa prova o binômio estará
capacitado para atuar em ocorrências reais e Certificado pela LIGABOM.
•

Provas:
A Certificação Nacional de Cães da LIGABOM é dividida em três etapas:

busca rural, prova de habilidades em obediência e prova de conhecimentos fundamentais:
•

Busca rural:
 O terreno da busca compreenderá formações florestais nativas ou área de
reflorestamento ou áreas mistas, com no mínimo de 50% de área total,
(esconderijos artificiais não são permitidos).
 A área da busca terá área entre 30.000 m2 (100 x 300 m) e 50.000 m2 (
100 x 500 m) de área de busca por busca, coberta por vegetação em pelo
menos 50% o tamanho da área dependerá do nível de fechamento da
floresta.
 O número de vítimas será de 0-3 vítimas por busca,
 O número de vítimas não será anunciado aos candidatos.
 Haverá busca rural diurna e noturna.

 O binomio terá 30min para localizar todas as vítimas dentro da área de
busca

•

Prova de habilidades em obediência:

O binômio passará por 9 exercícios
a) Exercício 1: Condução sem guia
b) Exercício 2: Controle a distância
c) Exercício 3: Busca de objeto
d) Exercício 4: Prancha instável
e) Exercício 5: Escada horizontal
f) Exercício 6: Túnel
g) Exercício 7: Direcionamento a distancia
h) Exercício 8: Carregando e transportando o cão
i) Exercício 9: Deitado com distração

•

Prova de Conhecimentos Fundamentais:
 Navegar no terreno com vistas a localizar o ponto a partir do qual iniciará a
busca canina. Serão utilizados receptor GPS, bússola, imagem aérea ou
carta topográfica.
 Estando o avaliado no ponto 1, sendo ele um local previamente
identificado terreno e na carta.
 No ponto 2 o avaliado receberá as orientações, que o levarão ao destino
final.
 O deslocamento total máximo será de 6.000 metros com possibilidade
mudanças direção com caminhos adjacentes, sem marcações de
caminho, mesclas áreas urbanas e rurais,.
 O tempo máximo de deslocamento será 2 horas.

INSCRIÇÕES
As

inscrições

são

gratuitas

para

as

duas

modalidades

fornecidas

(binômio/candidato e participante). Sendo um total de 15 vagas para a modalidade binômio
e vagas ilimitadas para a modalidade de participante.
A inscrição na modalidade binômios é limitada apenas para Militares
pertencentes ao Corpo de Bombeiros Militar dos Estados de Mato Grosso, Mato
Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal
A ficha de inscrição preenchida e os documentos necessário, conforme o
Regulamento da Certificação Nacional de Cães da LIGABOM, deverão ser encaminhadas
ao e-mail: certificaes@gmail.com
A confirmação da inscrição será enviada via e-mail.

ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DIRETORIA DE ENSINO, INSTRUÇÃO E PESQUISA

Certificação Nacional de Cães da LIGABOM- 2018
Regional Centro Oeste
Inscrição Participante
NÚMERO DE INSCRIÇÃO:___________
01-NOME COMPLETO – POSTO OU GRADUAÇÃO

02-Nº DO RG BM
NASCIMENTO

03-DATA EXPEDIÇÃO

04-SEXO
M

05-DATA

F

06-INSTITUIÇÃO
-

07-TELEFONE
-

08-E-MAIL

OBS: Esta ficha de inscrição, bem como os documentos necessário para a realização da inscrição,
deverão ser enviados para o Email: certificaes2018@gmail.com
__________________________,_____/_____/_____
Local e data

_______________________
Assinatura do Candidato

Certificação Nacional de Cães da LIGABOM- 2018
Regional Centro Oeste
Inscrição Binômio
NÚMERO DE INSCRIÇÃO:___________
01-NOME COMPLETO – POSTO OU GRADUAÇÃO

02-Nº DO RG BM
NASCIMENTO

03-DATA EXPEDIÇÃO

04-SEXO
M

05-DATA

F

06-UNIDADE
-

07-TELEFONE
-

08- E-MAIL
09. Os cinotécnicos deverão atender os seguintes pré- requisitos:
a) Ser maior de 18 anos;
b) Possuir formação na área de estruturas colapsadas, com no mínimo 40 horas;
c) Possuir formação na área de busca rural e/ou salvamento terrestre, com no mínimo 40
horas;
d) Possuir formação na área de Comando de Incidentes (SCI, SCO e SICOE), com no mínimo 16
horas;
e) Possuir formação na área de atendimento pré-hospitalar, com no mínimo 40 horas;
f) Possuir formação na área de emergência com produtos perigosos, com no mínimo de 16
horas;
g) Possuir formação na área de comunicação (alfabeto fonético internacional), com no mínimo
de 04 horas;
h) Possuir formação na área de primeiros socorros caninos, com no mínimo 16 horas;
i) Pertencer a uma organização ligada à segurança pública da União, Estado ou Município;
j) A certificação em curso de formação Bombeiro Militar, substituirá as formações
exigidas nas alíneas de “b” a “g”;
k) Possuir no mínimo 01 ano na atividade de busca, resgate e salvamento com cães.
l) Pertencer aos Corpos de Bombeiros Militares dos Estados de Mato Grosso, Mato Grosso do
Sul, Goiás ou do Distrito Federal.
10-NOME DO CÃO
11- IDADE
Nº

12- RAÇA

13-SEXO
M

14-CHIP

F

OBS: Esta ficha de inscrição, bem como os documentos necessário para a realização da inscrição,
deverão ser enviados para o Email: certificaes2018@gmail.com
__________________________,_____/_____/_____
Local e data

_______________________
Assinatura do Candidato

