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Para participar do processo seletivo e fazer sua inscrição

Acesse o site www.atactreinamentos.com.br e siga as instruções.

ATAC Treinamentos em Resgate e Emergências
Divisão Tática

Diretoria Operacional
Coordenação de Ensino e Pedagogia

Edital oficial para a
XVIa Turma do Curso de Operador Tático de Emergências

Médicas COTEM
(Período presencial principal: 19 a 29 de Março 2020)

Carga horária: 200 horas (11 dias de internato mais EAD)

Período presencial alternativo: 17 a 27 de Setembro 2020

As cláusulas deste Edital tem força de contrato após
efetuado o pagamento ou parte dele por qualquer que seja o

método de pagamento usado:

(cartão, depósito, transferência, etc).

Ao  efetuar  o  pagamento  da  primeira  parcela  ou  do  valor
integral,  seja qual  for  o meio de utilizado,  o aluno declara
estar ciente e em pleno acordo com os termos deste edital,
passando  reconhecê-lo  como  contrato  entre  o  aluno  e  a
ATAC Treinamentos.

O aluno tem 07 dias corridos, para desistir  da inscrição,  a
partir da data de efetivação do pagamento, seja integral ou da
primeira parcela, no caso de parcelamento.

Informamos que caso não se complete o número mínimo de
alunos inscritos para o  módulo presencial  de  internato do
curso, até o prazo final de inscrição geral da turma, a data
poderá sofrer alterações.

Informamos, ainda que havendo alteração da data do módulo
presencial, por falta de número mínimo de inscritos, o aluno
será  automaticamente  transferido  para  a  próxima  data,
podendo  optar  por  até  duas  datas  posteriores,  caso  não
possa vir na primeira.

http://www.atactreinamentos.com.br/


A ATAC Treinamento não se responsabiliza por despesas do
aluno em virtude de alteração de datas, seja com passagens,
reservas de hotel ou outras relacionadas a sua preparação e
deslocamento para o curso.

Currículo atualizado e em conformidade com a portaria
regulamentadora 16 - Ministério da Defesa de 12 de Abril 2018

Período  presencial  alternativo  para  o  caso  de  não  se  completar  o  quórum
mínimo de alunos: 17 a 27 de Setembro de 2020

1- Especificações, Regulamento e Informações Gerais do Curso:

O processo de seleção e inscrição para o Curso de Operador Tático de Emergências
Médicas – COTEM, consiste em fases:

Fase  1  –  Processo  Seletivo  (Preenchimento  do  formulário  específico,  analise
curricular, documental e entrevista)

Fase 2 – Exames de Saúde

Fase 3 – 

1.1  Objetivo:

Capacitar  e  treinar  profissionais  pertencentes  ao  público-alvo,  para  ofertar
atendimento  pré-hospitalar  (APH)  multidisciplinar,  operando  nos  mais  variados
ambientes  e  situações  adversas  onde  haja  risco  de  violência  interpessoal,
atendimentos a pacientes psiquiátricos agressivos ou vítimas com comportamento
violento,  por  qualquer  motivo  inclusive  aqueles  ligados  ao  uso  ou  consumo  de
substâncias ilícitas, álcool ou em crises de abstinência, ocorrências em zonas de
conflito e protestos em área urbana ou rural,  ofertar  cobertura para emergências
médicas, ocorridas em operações policiais e ou militares, tanto em território nacional,
quanto  internacional,  apoio  a  operações  de  resgate  em  desastres  e 
ataques  terroristas  e  ou  que  envolvam  armas  de  destruição  em  massa,  em
operações de ajuda humanitária internacional, em áreas conturbadas ou missões de
paz da ONU, apresentando tanto o conteúdo de APH Tático, SMOT e TC3, quanto o
de resposta a desastres e emergências ambientais.

Este  curso  atende  e  supera  todas  as  exigências  da  portaria
REGULAMENTADORA,  NR  16  DE  12  DE  ABRIL  DE  2018  -  MINISTÉRIO  DA
DEFESA, alem de todas as exigências da portaria 2048 do Ministério da Saúde.

1.2 Número de vagas:
30 vagas disponíveis no dia de lançamento deste edital.

1.3 Público Alvo:

A - Público Direto:

Médicos,  enfermeiros,  dentistas,  técnicos  em  enfermagem,  profissionais  de  saúde  com

envolvimento em atendimento de emergências,  policiais federais,  policiais civis,  policiais militares,

policiais de todas as demais forças policiais, operativos ligados a Agência Brasileira de Inteligência

(ABIN) bombeiros militares, militares das Forças Armadas, condutores de veículos de emergência



(somente  os  pertencentes  á  rede  pública  de  saúde  ou  defesa  social),  agentes  do  sistema

penitenciário em todas as esferas, membros de equipes operativas de atendimento do SAMU 192 e

acadêmicos da área de saúde.

B - Público facultativo (necessitam avaliação caso a caso):

Vigilantes  de  escolta  armada  com  certificação  em  dia,  CACS  e  atiradores  registrados  e  com

documentação em dia.

C - Público Internacional:

Militares, policiais federais, estaduais e municipais de nações amigas, agentes de manutenção da lei

de todas as agências de nações amigas, agentes de imigração e de fronteira, profissionais de saúde

de nações amigas, paramédicos de todos os níveis de nações amigas.

Escolaridade mínima exigida em todos os casos: Ensino médio completo ou equivalente,

mais a formação específica dos profissionais supracitados

1.4 Cidade-Sede:

Internato: Belo Horizonte - MG

Central EAD: Belo Horizonte - MG.

1.5 Carga horária:

200  horas  em  regime  misto  de  internato  e  Ensino  a  Distância  (EAD)
O Módulo EAD, compõe 60 horas, que o aluno deve concluir, antes de participar do
módulo presencial.

O acesso ao material didático será através de ambiente virtual conectado à internet)
pela plataforma do Portal EAD ATAC Treinamentos.

A parte EAD consiste no estudo de material disponibilizado, reposta de questionários
e apresentação de trabalho (resumo de literatura específica).

1.6 Período de Matrícula:

De 01 de Novembro a 03 Março de 2020 (enquanto houver vagas disponíveis). Esse
período é referente as inscrições de alunos que optaram pelo modulo presencial de
19 a29 de Março de 2020, como data de escolha primária e 17 a 27 de Setembro de
2020, como secundária e foram aprovados no processo seletivo.

Caso haja interesse, os alunos podem se matricular a qualquer tempo para cursarem
os módulos EAD. (Os Módulos EAD e os trabalhos deverão ser entregues a pelo
menos 10 dias antes do módulo presencial, ao qual o aluno for participar.

2 – INVESTIMENTO:

O Valor  Total  do  investimento  (sem desconto)  por  aluno  no  curso,  para  os  três
módulos é de R$4000,00 (Quatro mil Reais) 



Para fins de referência de cálculos, o valor integral e sem descontos do investimento
no curso fica definido da seguinte forma:

Matrícula: -------------------------------------------------- R$ 100,00
Módulo 1 – EAD1:--------------------------------------- R$1500,00
Módulo 2 - EAD2 (entrega dos trabalhos): ---- R$1200,00
Módulo 2 - Presencial: ------------------------------- R$1200,00

TOTAL: ---------------------------------------------------- R$4000,00

Promoções, descontos e bolsas:

A ATAC treinamentos se reserva o direito de fazer promoções, descontos e ofertas
de bolsas  parciais  conforme sua conveniência  e  dentro  de  prazos  especificados
claramente nas promoções.

Os  valores  podem  ser  alterados  sem aviso  prévio,  observados  os  preceitos  da
legislação em vigor.

DESCONTO ESPECIAL (Bolsa Parcial):
Em razão de convênio de fomentação, celebrado com a World Adventure 
Society (WAS) os filiados a entidade, recebem um desconto de 5% não 
cumulativo, sobre o valor integral.

Para se filiar a WAS, basta o aluno deverá acessar o site oficial da instituição e 
seguir as orientações do passo a passo: http://worldadventuresociety.org/associar-
was.html 
Contato: 55 31 9971-2869 (Whatsapp).

Para fazer jús ao desconto o aluno deverá apresentar o documento de comprovação 
de associado WAS.

(para pagamentos de Módulo Presencial em separado, para alunos que tenham sido 
reprovados no mesmo e desejarem repetir, o valor do módulo é de R$1500,00 ( Hum
mil e quinhentos Reais), é obrigatório ter concluído os módulos EAD, antes de 
participar do módulo presencial).

A inscrição para o curso, (salvo dos alunos que forem repetir o módulo presencial) 
deverá ser feita de forma integral, cujo valor engloba todos os módulos, não 
existindo opção de inscrição apenas por módulos individuais.

A Taxa de Matrícula incide apenas para o módulo EAD1, o aluno só pode passar 
para o módulo presencial, após concluir os módulos EAD 1 e EAD 2.

Obs:
O pagamento a vista ou a primeira parcela deverão ser pagos via transferência 
eletrônica, Doc ou depósito direto em conta corrente creditados a favor de:

ATAC Treinamentos (CNPJ 14.515.053/0001.50)
Banco: Caixa Econômica Federal
NUMERO DO BANCO: 104
CODIGO SWIFT PARA DEPOSITOS E TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL: 
brasbrrjbhe
IBAN: 00116268000037315X
AGÊNCIA: 0086
OPERAÇÃO: 003
CONTA CORRENTE: 2343-8

http://worldadventuresociety.org/associar-was.html
http://worldadventuresociety.org/associar-was.html


2.1 PARCELAMENTOS:

Para  pagamentos  com cartão  de  crédito  fazer  contato  via  chat  do  site  oficial  e
solicitar o link ou seguir as orientações especificas do site.

A inscrição pode ser  parcelado no cartão  de  crédito  de  acordo com as  taxas  e
números de parcelas regulados pela operadora dos cartões*:* com taxas e juros de
acordo com regulamentos da loja e da operadora.

Não existe Reserva de Vaga, a vaga do aluno só estará garantida, após o efetivo
pagamento da inscrição.

Pagamentos no cartão de crédito, estão sujeitos a taxas e a juros, definidos pelas
próprias instituições bancárias e conforme regras da operadora de cada bandeira de
cartão, no caso de parcelamentos, a ATAC Treinamentos não possui controle sobre
valores de taxas e juros bancários.

**  Somente  o  pagamento  garante  a  reserva  e  inscrição  do  aluno.  Depósitos,
transferências  ou  cheques,  somente  serão  considerados  após  a  efetiva
compensação  dos  mesmos  com  a  liberação  do  valor  na  conta  da  ATAC
Treinamentos.

Nota:  Para  fins  de  referência  contábil  e  jurídica,  da  data  de  pagamento,  é
considerado o dia de efetiva compensação do crédito em conta, a favor da ATAC
Treinamentos.
Recibos de caixas rápidos, autoatendimento e via internet, só serão considerados
válidos após a efetiva confirmação do crédito em conta.

NOTA: Descontos promocionais e bolsas quando houverem, não são cumulativos, o
aluno só pode usar um tipo de promoção ou desconto em sua inscrição.

2.1.a  -  Procedimentos  em  relação  a  devolução  de  valores,  seguirão  os
procedimentos e regulamentos especificados no "caput" deste edital.

Os módulos EAD serão considerados em andamento e entregues,  após o aluno
receber o login e senha de acesso da plataforma online a ser usada, não cabendo
nenhuma restituição ou devolução no caso de desistência do aluno após a entrega
do login e senha, uma vez que nesse caso o aluno já terá recebido o conteúdo, seja
qual for o motivo ou reprovação do mesmo.

O aluno que não cumprir os trabalhos e questionário, do módulo EAD, até 10 dias
uteis, antes da data prevista como preferencial, para o módulo presencial, para o
qual foi matriculado, salvo tendo se justificado previamente por escrito via e-mail,
junto  a  administração  do  curso,  será  considerado  reprovado  no  módulo,  não
podendo passar para o módulo PRESENCIAL, não havendo direito a restituição em
caso de abandono ou reprovação do aluno.

NOTA: A Justificativa deverá ser feita com pelo menos 10 dias uteis, de antecedência
ao  prazo  final  para  entrega  dos  trabalhos  do  EAD.
O  aluno  só  poderá  participar  do  módulo  presencial  quando  o  curso  estiver
integralmente pago.

2.1 b Ao se matricular o aluno declara que tem como referência PREFERENCIAL, o
módulo presencial de 19 a 29 de Março de 2020 e como opção secundária, (no caso
do não fechamento de turma para a data PREFERENCIAL), a data de 17 a 27 de
Setembro 2020



2.1.c: Caso o Aluno por qualquer que seja a razão, desista de participar da parte
presencial do curso, o mesmo receberá apenas os certificados de conclusão de cada
módulo que concluiu, ficando estabelecido que neste caso, não fará jús ao título ou
ao Brevê de Operador Tático de Emergências Médicas.

NOTA: Somente serão considerados aprovados nos módulos EAD os alunos que
completarem  e  entregarem  pela  via  eletrônica  definida  (e-mail
atactreinamentos@hotmail.com)  todos  as  tarefas  e  trabalhos  solicitados),  não
cabendo  nenhum  reembolso  por  parte  da  ATAC  Treinamentos,  no  caso  de
reprovação do aluno por abandono de curso ou não envio das tarefas e trabalhos
dentro dos prazos definidos neste edital.

2.1.d O aluno deverá ter concluído e sido aprovado nos módulos EAD, pelo menos
10 dias antes da data prevista para o módulo presencial, ao qual deseje comparecer.
A Entrega dos trabalhos tem de ser até 10 dias do início do presencial. Entre a data
de envio e a correção e aprovação, existe um prazo de intervalo de até 10 dias uteis.

2.2 No valor do investimento, também estão incluídos:

Traslado  de  ida,  ao  centro  de  treinamentos  ATAC,  saindo  do  centro  de  Belo
Horizonte, as após a aula no estande de tiro, prevista para encerramento na tarde de
20 de Março de 2020 (segundo dia de aulas presenciais) e volta as 16:00 horas de
Domingo 29 de Março de 2020, último dia de curso.

(Alunos  que  perderem  o  transporte  oferecido  pela  ATAC,  terão  de  providenciar
transporte por conta própria)

Não será enviado certificado pelo correio ou por qualquer outro serviço postal, caso
o aluno não participe da solenidade de entrega dos certificados físicos, o mesmo
receberá apenas a versão digital, via e-mail, em até 05 dias após o encerramento do
curso, o aluno porém terá até 90 dias para retirar o certificado físico na sede da
ATAC.

2.2.a  Hospedagem em forma de  Alojamento  coletivo,  dividido  entre  masculino  e
feminino e alimentação no centro de treinamentos ATAC, no período entre a noite do
segundo dia presencial e a tarde do último dia presencial.

2.2.b  Somente  o  aluno  que  esteja  com toda  sua  situação regularizada junto  ao
credenciamento  poderá  embarcar  no  transporte  e  ter  acesso  ao  centro  de
treinamentos.

2.3 O aluno receberá em até 08 (oito)  dias após a inscrição:  Login e Senha de
Acesso ao Portal de Cursos, para o conteúdo EAD do curso. Para a parte presencial,
no primeiro dia de aula, o aluno receberá 02 (Duas) camisas do curso (já inclusas na
inscrição).  As  camisas  são  padronizadas  em  tamanhos  G  e  GG.  Tamanhos
diferentes  desses  somente  serão  disponibilizados  conforme  disponibilidade  de
estoque.

2.4 Equipamentos e aparelhos de uso geral que serão utilizados durante as aulas,
Todas  as  armas  e  munições  para  aula  prática  de  tiro  real  com  arma  de  fogo,
materiais  estruturais  e  munições  de  simulação  serão  fornecidos  pela  ATAC
Treinamentos.

Não será permitido o uso da arma do próprio aluno para fins de treinamento no
Estande de Tiro.



A ATAC Treinamentos fica responsável em fornecer todos os Recursos didáticos e
estruturais de uso coletivo ou de uso individual quando for o caso (EPIs) para as
praticas das aulas presenciais.

2.4.a Os itens disponibilizados nas aulas, podem variar conforme disponibilidade e
condições climáticas. Os alunos deverão providenciar por meios próprios todos os
materiais definidos como parte individual do “enxoval do aluno”.

2.4.b  Obs.:  O aluno fica  responsável  pela  guarda de Todo o  material  didático  e
equipamento que lhe for caucionado para as atividades durante o curso, e em caso
de danos ou perda do material,  causados por descuido ou mal uso por parte do
aluno, este fica responsável pelo reembolso referente ao valor do material perdido ou
danificado.
No  caso  de  danos  por  desgaste  natural  do  material  o  aluno  não  será
responsabilizado porém deverá apresentar o material danificado para comprovação
de que o mesmo não foi extraviado.

3 Pré-requisitos e documentação para matrícula:

3.1 Geral a todos os alunos:

Pertencer ao público-alvo especificado, ser Maior de 18 anos.

Ter concluído o ensino médio ou equivalente, reconhecido pelo MEC.

Estar  em  boa  saúde  física  e  mental  compatível  a  atividade  médico  /  tática*,
(Comprovada por atestado médico declarando o aluno apto para exercícios físicos
militares, sendo gravidez impedimento absoluto por risco para a mãe e o feto.)

 Ter sido aprovado no processo seletivo para o curso.

Paragrafo único:  O processo seletivo, seguirá critérios objetivos e subjetivos para
definir se um candidato é aceitável ou não.

Critérios  Objetivos:  Ter  os  requisitos  básicos  solicitados  no  edital,  ter
apresentado toda a documentação necessária, estar em condições adequadas de
saúde, estar com toda a documentação profissional em dia, conteúdo do currículo
pessoal  do  candidato,  que  servirá  como  referência  de  pontuação,  seguindo  a
seguinte escala de pontos:

Pontuação geral (pontos válidos para todos os candidatos (independente do grupo
de público ou formação)

1 – Certificado de Suporte Básico de Vida - SBV com carga horária mínima de 08
horas - 2 pontos

2-  Certificado  de  Atendimento  Pré-Hospitalar  (APH)  Básico  -  com carga  horária
mínima de 30 horas – 4 pontos

3- Certificado de APH Tático – com carga horária mínimo de 16 horas – 02 pontos

4- Certificado de Resgate em Áreas Remotas – com mínimo de 30 horas – 02 pontos

5- Certificado de Resgate em Espaço Confinado – Com carga horária mínima de 16
horas. - 02 pontos



6-  Certificado de Busca e  Resgate  em Estruturas  Colapsadas  –  BREC – Carga
horária mínima de 40 horas – 02 pontos

7 – Participação em missão de paz internacional por qualquer força ou corporação –
06 – pontos

Critérios  Subjetivos:  Serão  avaliados  pelo  entrevistador  que  estiver
analisando o perfil do candidato.

O curso não é recomendado para pessoas com problemas de obesidade mórbida ou
limitações de locomoção.

NOTA: Dada natureza do curso, NÃO existem adaptações alimentares, dietéticas, ou
de dias, períodos e didática do curso, destinadas a fins religiosos, como guarda de
dias santos, abstinências alimentares, dietas especiais etc. Durante o curso o aluno
terá contato e manipulará armamento de fogo real, não haverá justificativa para não
participação  nos  exercícios  em razão de  ideologias  ou  por  motivos  religiosos,  a
ausência será considerada como falta e o aluno será reprovado.

As acomodações, salas de aula e ambiente geral do curso, são de natureza rústica,
não  havendo  controle  climático  nas  salas  de  aula  e  alojamento,  através  de
equipamentos como ar-condicionado

3.1a Comprovante de Aptidão de Saúde: (OBRIGATÓRIO para participar do modulo
presencial)

O atestado médico deverá ser acompanhado de eletrocardiograma e dos seguintes
resultados de exames:

A) SANGUE: (OBRIGATÓRIO)

• hemograma completo (contagem e índices hematimétricos da série vermelha, série
branca e plaquetas);

• dosagem de glicose;

• creatinina; Uréia, Sódio e Potássio.

• Beta HCG (somente para alunas do sexo feminino)

B) URINA: (OBRIGATÓRIO)

• rotina;

NOTA: Alunos Militares e Policiais, poderão apresentar atestado único, declarando o
aluno apto para o curso, emitido pelo médico da OM, unidade ou equivalente.

3.1.b Desaconselhamos o curso também para portadores de patologias ortopédicas,
principalmente de joelho, ombro, tornozelo e coluna vertebral e implantes metálicos.
o curso também não é recomentado para portadores de hemofilia, devido a riscos
inerentes a atividade.

Anexar a ficha de inscrição a cópia do Comprovante do depósito / pagamento das
taxas de matrícula e inscrição.

Enviar por e-mail, junto com os dados pessoais, arquivo formato JPG de foto 3X4
colorida recente, fundo azul ou branco.

(*) A constituição proíbe a discriminação por idade, mas o candidato com mais de 55
anos, mesmo que apresente boa saúde, deve levar esse fato em consideração ao se
inscrever,  em  virtude  dos  esforços  físicos  envolvidos,  o  aluno  deve  estar  em
condições de realizar exercícios físicos vigorosos.



Alunos  que  não  apresentarem os  exames  médicos  solicitados,  não  poderão  em
hipótese alguma participar do módulo presencial.

3.1.  c  Para  fins  de  referência  e  padronização  dos quesitos  mínimos  de
condicionamento físico, o aluno deverá estar em condições físicas de realizar com
tranquilidade os seguintes exercícios físicos básicos:

10 flexões de braço completas com as mãos espalmadas ao solo e pernas unidas,
as flexões deverão ser feitas de forma sucessiva e sequencial sem intervalos.

20  Exercícios  abdominais  sucessivos,  deverão  ser  feitos  de  forma  sucessiva  e
sequencial sem intervalos.

20 Exercícios de agachamento com flexão completa de joelho, os agachamentos
deverão ser feitos de forma sucessiva e sequencial sem intervalos.

Alunos  incapazes  de  realizar  esses  exercícios  mínimos  de  forma  adequada,
enfrentarão grandes dificuldades para acompanhar  as atividades operacionais  do
curso  e  terão  grande  risco  de  serem  reprovados  por  não  atingirem  pontuação
mínima nas atividades. 

Não existe obrigatoriedade de se saber nadar, mas alunos que manifestarem pânico
de água correm risco de reprovação, por não realizarem as atividades aquáticas
básicas.

Os exames e laudos médicos deverão ser apresentados no primeiro dia de aula a
banca examinadora da ATAC Treinamentos, que terá um médico responsável por
validar a avaliação de saúde.

A banca examinadora poderá a seu critério exigir que o alune realize qualquer uma
das séries de exercícios especificadas nos quesitos mínimos, caso o aluno falhe em
executa-las poderá ser impedido de participar da parte presencial.

3.2 Documentação necessária a alunos civis ( entende-se por alunos civis, aqueles
não ligados ás forças armadas, auxiliares ou de segurança públcia e defesa social):

Apresentar  certidão  negativa  de  antecedente  criminal:  Federal  e  estadual
Fotocópias  da  Carteira  de  identidade  e  CPF,  Fotocópia  de  documento  de
Comprovação de conclusão do 2º grau, ou equivalente.

Comprovante de Residência.

Carta  de  apresentação  emitida  por  policial  civil,  militar  ou  membro  das
Forças  armadas.  (A carta  de  apresentação  trata-se  de  filtro  social,  devendo  ser
redigida em forma de carta simples, mesmo que de próprio punho, onde o emissor
declara  conhecer  o  candidato  a  aluno  e  o  considera  pessoa  idônea  para  e  em
condições de participar de curso de natureza )

Exemplo:

Eu (Nome, posto, graduação, função e força ou corporação do emissor) 

Declaro para fins  de  participação no Curso de  Operador  Tático  de Emergências
Médicas,  que  conheço  o  candidato  (nome  e  cpf  do  candidato  a  aluno)  e  que
considero o mesmo como sendo pessoa idônea em condições sociais de participar
do curso.



Data e assinatura do emissor.

Fotocópia  do  documento  do  Conselho  a  que  pertence:  CRM,  COREM,
CRO, CREFITO, etc, no caso de profissional de saúde.

Fotocópia do comprovante de matrícula para os acadêmicos.

3.3 Alunos Policiais, Militares e Bombeiros Militares:

Fotocópia de identidade funcional. Ofício de ciência da chefia ou comando imediato,
liberando para o curso. (Mesmo os alunos de férias, com dispensas de serviço ou
licenciados, matriculados no curso com recursos próprios deverão comprovar ciência
da chefia ou comando imediato)

NOTA:
Alunos que ocultarem ou omitirem sua condição de policial  ou  militar  no ato  da
inscrição, serão desligados sumariamente do curso, e no caso de já terem concluído
o curso após a constatação da ocultação ou omissão, poderão ter seu certificado e
brevê do curso caçados sumariamente a bem da disciplina.

3.4 Alunos Estrangeiros

Fotocópia  das  quatro  primeiras  páginas  do  Passaporte  e  das  duas  últimas.
Comprovação de estarem no pais de forma legal.

Documento  de  identificação  funcional  de  seu  país  de  origem,  indicando  que
Exerce atividade dentro do especificado para o público-alvo.

Fotocópia do documento de comprovação de escolaridade técnica ou equivalente.
Nota:  O  aluno  deverá  enviar  as  fotocópias  com  antecedência  e  apresentar  os
documentos originais, no ato do credenciamento de alunos no primeiro dia de aula.

Os  documentos  apresentados  devem  estar  em  português,  espanhol,  Inglês  ou
francês devidamente acompanhados de tradução para o português,  assinada por
tradutor juramentado.

4 Uniformes e Materiais necessários: O candidato a aluno deverá visitar o site e
verificar as ilustrações disponíveis no site e no manual do aluno.

NOTA:  Por  se  tratar  de  um  curso  tático,  não  haverá  tolerância  em  relação  a
uniformes, os alunos deverão seguir rigorosamente as determinações de relativas
aos mesmos.

Alunos sem o  uniforme adequado,  salvo  exceções devidamente justificadas,  não
poderão participar das aulas.

4.1 Alunos Civis:

Uniformes Obrigatórios: Devem ser providenciados pelo próprio aluno (podem ser
adquiridos nas diversas lojas de Artigos Militares em Belo Horizonte ou pela internet
em  lojas  especializadas).  Calça  Preta  (de  brim,  sarja,  rip  stop,  ou  outro  tecido
resistente), bota ou tênis preto e camisa preta padrão, fornecida pela organização do
curso,  gandola  preta  de  tecido  resistente  e  manga  comprida,  tôca  estilo  ninja
(motoqueiro).



4.1.a O aluno deve trazer com sigo os materiais solicitados na lista do enxoval do
aluno.

O  Boné  padrão  do  uniforme  será  disponibilizado  gratuitamente  pela  direção  do
curso.

4.1.b  Serão  fornecidas  duas  camisas  de  manga  curta  de  uniforme,  a  cada
participante,  podendo  o  aluno  adquirir  mais  unidades  no  local,  caso  desejar  e
enquanto houver estoque.

As camisas extras serão disponibilizadas no valor de R$40,00 a unidade.

4.1.c Roupa de Educação Física: Calção preto, Tênis preto com meias brancas. (a
camisa preta e a mesma do uniforme de instrução)

NOTA: O tênis poderá ter detalhes de outra cor, desde que a cor predominante  seja
preto e recubra 85% calçado e o cadarço seja preto.

4.1.d Roupa de Banho na cor preta ou azul-marinho para todos os alunos. (Maiô ou
similar de peça única, para as mulheres) poderá ter detalhes, em outra cor, desde
que pelo menos de 80% seja preto ou azul-marinho.

NOTA: Por motivos de proteção individual, não será permitido o uso de calças de
moletom, ou similares durante as aulas e atividades práticas.

No  Caso  específico  de  profissionais  do  SAMU 192,  O  uso  do  Macacão  padrão
SAMU e similares, é autorizado durante o dia, porém a noite é obrigatório o uso do
uniforme preto).

4.2 Alunos Policiais e Militares em geral:

Uniformes Operacionais da Unidade a que pertença. (Durante o período do curso,
para  nivelamento  dos  alunos,  todas  as  platinas,  passadeiras,  divisas,  brevês  e
identificações de nome,  posto  ou  graduação deverão ser  removidas  ou  cobertas
ficando o aluno identificado apenas pelo número que lhe será atribuído na turma
conforme especificado no manual do aluno)

NOTA:  Bombeiros  Militares  e  outras  corporações  cujo  uniforme  seja  de  cores
sinalizantes como laranja, verde ou vermelho deverão providenciar o uniforme preto
padrão para as atividades noturnas.

Alertamos que o uso de uniformes com elementos refletivos, prejudicarão o aluno e
sua equipe nas operações infiltração, exfiltração, patrulha e combate noturno.

                    Modelo de Uniforme Operacional Padrão do Curso.



Modelo de Uniforme de educação física                             Modelo de Uniforme de
Natação.

IMPORTANTE: 

A Solenidade de Formatura,  é  um momento cerimonial  de honra,  onde ocorre a
certificação  e  a  brevetação  do  aluno,  coroando  seus  esforços  durante  o  curso,
portanto sugerimos que principalmente o policial, militar, ou profissional do SAMU,
traga  um  uniforme  extra  para  estar  em  “condições  de  uso”,  no  momento  da
solenidade de formatura e entrega dos brevês, quando os formandos poderão usar
todas as platinas, passadeiras, breves divisas e identificações de nome, posto ou
graduação.

Para os demais alunos não ligados a instituições públicas com uniformes próprios, o
uniforme padrão será camisa de uniforme, calça tática, bota e boné do curso. Os
alunos deverão estar com seus respectivos números adesivados no peito, que serão
trocados pelo brevê no ato da solenidade.

Alunos poderão trazer ou convidar amigos e familiares, para presenciar a solenidade
de formatura.

4.3 Observações Gerais:

O aluno deve ficar atento ao item 4.1, devendo providenciar e trazer com sigo os
seguintes itens de destaque, para uso pessoal individual (bem daqueles definidos no
manual do aluno):

01 - Um rolo de esparadrapo de 10 cm de largura, para fins de marcar seu material e
uniforme  com o  número  que  lhe  será  designado  e  deverá  estar  colado  em sua
gandola,  uniformes  e  bagagens.  Todo  aluno  deverá  ler  e  se  familiarizar  com  o
"Manual do Aluno" Que será disponibilizado ao mesmo no ato da inscrição, via e-mail
e pelo acesso EAD.

02 – Caneta tipo "hidrocor" na cor preta, para marcar as etiquetas de identificação.



03- Uma Lanterna tática pequena (de mão) preta,  bem como pilhas extras.  (não
utilizar lanternas de cabeça ou tipo tiaras)

04- Uma mochila na cor PRETA, (A mochila tem de ser no mínimo 90% na cor preta
sem qualquer elemento reflectivo) de tamanho compatível para armazenar Gandola,
uma muda de roupa, caderno de anotações, caneta, lanterna, pilhas e kit costura
para pequenos reparos no uniforme, kit limpeza (ver manual do aluno), saco de lixo,
um par de botas.

Medidas sugeridas, apenas como referência dimensões externas: 35 x 48,5 x 19 cm
Internas: 26 x 38,5 x 3,5 cm ). as medidas são apenas uma sugestão, não sendo
obrigatório este tamanho exato.

05- kit com 08 unidades de sacos de lixo, resistentes, grandes na cor preta ou azul
marinho, ou similares, com boa resistência (para evitar rupturas dentro da mochila.
(os sacos são usados entre outras coisas como impermeabilizantes para o conteúdo
interno da mochila operacional. Sugerimos  sacos do tipo saco de gelo.

06– Sabão em pó e graxa de sapato, para lavagem de uniformes e manutenção de
calçado.

07- Kit de camuflagem individual.

08- Par de luvas de Raspa para Rapel (é vendida em qualquer loja de equipamento
de segurança)

09- Travesseiro e Roupa de cama (lençol, cobertor, fronha)

10- Protetor Solar

11- Repelente de insetos

12- Touca de motociclista, também chamada de Touca Ninja ou Bala Clava

13-  Kit  básico  de  costura  (linha preta,  agulha,  tesourinha ou canivete,  etc)  para
pequenos reparos de emergência.

14-  Medicações  específicas  individuais  (para  os  que  fazem  uso  de  medicação
pessoal específica)

15- Cantil, camel back ou squeeze para água (pelo menos com capacidade mínima
de 1 litro

16 – Duas unidades de Cyalume verde

4.3.a Considerando-se que haverá atividades de campo com práticas e simulações
em APH Tático, tanto no horário diurno quanto noturno, recomendamos que o aluno
considere isso ao selecionar os objetos de uso pessoal  que trará consigo,  como
toalha de banho, material de higiene pessoal, meias extras e medicamentos que por
acaso faça uso.

O aluno é responsável pela sua higiene pessoal, lavagem e manutenção das suas
roupas e calçados, bem como a guarda de seu material.

A ATAC não se responsabiliza por objetos de propriedade do aluno.



4.3.b O uso por parte do aluno de joelheiras e cotoveleiras (não fornecidas pelo
curso) é opcional, porém, não obrigatório.

O aluno se possuir pode trazer o próprio colete tático operacional, desde que siga a
cor  padrão do uniforme que esteja  usando se  for  camuflado para  os  policiais  e
militares, ou preto.

Lembrando-se que apenas alunos policiais ou militares, poderão usar o camuflado.

Nota: Por questão de segurança e prevenção de acidentes, os alunos não poderão
utilizar anéis, brincos, colares, tornozeleiras, piercings, argolas ou similares, durante
as atividades e aulas presenciais do curso.

4.3.c Sugerimos trazer roupas extras para trocar, inclusive um segundo calçado mais
simples, uma vez que o aluno virá a se molhar ou a se sujar devido às práticas na
água ou na chuva, pois assim como no dia a dia não temos controle das condições
climáticas, sob as quais trabalhamos, o mesmo se repetirá em nossas simulações,
alguns itens de conteúdo do curso, podem variar em virtude de condições climáticas
locais.

4.3.d O aluno deve trazer também roupas comuns de passeio, para uso nos eventos
de socialização e confraternização, promovidos durante o período do curso,  para
redução de stress.

Lembramos aos alunos que não será admissível que se use da alegação de que o
aluno fez ou deixou de fazer alguma atividade ou seguir alguma instrução constante
neste edital, por falta de ter sido avisado individualmente sobre o assunto, uma vez
que é dever do aluno ler todo este edital.

4.3.e  O aluno deverá  ler  e  entender  o  manual  do aluno,  seguir  as  instruções e
orientações  contidas  no  mesmo,  inclusive  sobre  o  material  listado  como  a  ser
providenciado pelo próprio aluno e sobre o regulamento disciplinar  interno e dos
costumes e formalidades do curso.

NOTA:  O aluno fica ciente que o seu cantil  poderá ser  modelo back  pack  (para
costas)  ou  convencional,  pode  trazer  se  desejar,  os  equipamentos  táticos  que
possuir, como lanternas táticas, óculos de proteção individual, facas táticas, etc.

Porem a ATAC não se responsabiliza por objetos extraviados durante o curso.

4.4 Pertences e Propriedades Pessoais do Aluno:

O Aluno pode (por sua própria conta e risco) trazer também material de informática,
celulares e máquinas fotográficas ou filmadoras, porém a ATAC Treinamentos não se
responsabiliza  de  forma alguma pela  perda,  dano,  furto  ou  extravio  de  qualquer
objeto de valor do aluno, durante o curso, seja no centro de treinamentos ou nos
veículos usados para translado. Importante que o aluno observe a quantidade de
bagagem  especificada  no  manual  do  aluno,  não  haverá  serviço  de  segurança
patrimonial voltado a guarda de objetos pessoais de valor do aluno.

Sugerimos uma das bagagens do aluno possa ser lacrada com algum tio de tranca
ou cadeado (que deve ser trago conforme orientado no manual do aluno)

4.4.1 O aluno deve acompanhar regularmente os avisos e informações postados no
sítio da ATAC Treinamentos, na internet, e também no espaço EAD, Portal ATAC etc
(que será franqueado ao aluno após a confirmação da inscrição).



São usados recursos de redes sociais, mídia social e de mensagens via rede por
grupos do programa Whatsapp, bem como plataforma EAD oficial.

NOTA: Uma vez que o aluno receba o Login e senha de acesso para a plataforma
EAD, o curso será considerado em andamento e não haverá mais possibilidade de
devolução  ou  restituição  financeira,  referente  aos  módulos  EAD1  e  EAD2.  os
módulos  online  EAD1  e  EAD2  são  iniciados  simultaneamente,  tendo  o  aluno
liberdade de administrar o próprio tempo.

Lembramos  que  o  modulo  EAD  2  consiste  em  entrega  dos  trabalhos  de
resumo/resenha, conforme especificado no conteúdo do módulo.

Os alunos só podem passar para o módulo presencial quando tiverem concluído os
módulos EAD.

4.4.2  Durante  o  curso  são  previstas  diversas  atividades  aquáticas  com o  aluno
equipado (onde o aluno entra na água de uniforme e calçado).

As atividades aquáticas poderão ser em piscina, lagoa ou rio.

Não é obrigatório saber nadar, porém pânico de água é item eliminatório do curso.

NOTA:  Exceto  em relação  à  matéria  de  direito  e  APH,  não  haverá  aula  teórica
presencial  para as demais matérias cujo conteúdo seja enviado para o aluno na
qualidade de Ensino a Distância -  EAD, via meio eletrônico,  porem o tema será
cobrado nas aulas práticas.

4.4.3 O Aluno deve trazer e manter sua própria roupa de cama, travesseiro e itens de
higiene pessoal.

O alojamento não possui roupa de cama própria.

5 ORDEM E DISCIPLINA:

Durante o período do curso, os alunos ficam sujeitos a rigorosa disciplina e conduta
de molde militar, estando submetidos e expostos a situações de pressão e grande
stress físico, emocional, psicológico e significativa privação de sono, com o fim de
prepará-lo para as situações de stress real a que o profissional de APH TÁTICO é
submetido no exercício de sua atividade profissional.

5.a  Alunos  que  apresentarem  problemas  disciplinares  graves  ou  reincidentes,
dificuldades de socialização e adaptação, com os colegas e instrutores, ou forem
considerados de comportamento inadequado,  poderão ser desligados /  excluídos
sumariamente  do  curso,  a  bem  da  disciplina  e  em  caráter  irrevogável,  sendo
reprovados, recebendo apenas declaração de comparecimento, para os dias em que
efetivamente  compareceram  no  curso,  não  tendo  direito  a  qualquer  tipo  de
reembolso por parte da ATAC Treinamentos.

5.b O aluno que for desligado / excluído do curso a bem da disciplina, não poderá
mais  permanecer  nas  dependências  do  centro  de  treinamentos,  deverá  sair  do
mesmo imediatamente.
No  caso  de  exclusões  ocorridas  entre  07:00  horas  e  17:00  horas,  a  ATAC
Treinamentos providenciará transporte do aluno desligado, apenas até o centro de
Belo Horizonte, onde o mesmo deverá então providenciar a suas próprias expensas,
aquisição ou alteração de passagens e retorno a sua residência ou a outro destino
que desejar.
5.c Caso o desligamento / exclusão ocorra após as 17:00 horas, o aluno se desejar
poderá permanecer hospedado no alojamento até a alvorada do dia seguinte, com



direito ao café da manhã, quando então deverá deixar as dependências do centro de
treinamentos  na  condução  providenciada  por  ele  próprio  ou  pela  ATAC
Treinamentos, até o centro de Belo Horizonte.

5.1 DESISTÊNCIAS DE ALUNOS APÓS O INÍCIO DO CURSO.

O  aluno  que  durante  o  curso,  por  qualquer  que  seja  a  razão,  não  conseguir
acompanhar a turma e / ou não desejar mais participar do mesmo ou submeter-se ao
sistema disciplinar, poderá a qualquer momento, solicitar o desligamento imediato do
curso e deixar o centro de treinamentos, observadas as formalidades cerimoniais
(bater o sino) e administrativas (assinatura do termo de desistência),

NOTA: O aluno se compromete no caso de desistência, a respeitar a tradição da
formalidade de "bater o sino", que consiste do aluno desistente se dirigir ao ponto
designado como ponto do Sinaleiro, e produzir três badaladas do sino. 

O  aluno  declara  que  entende  não  se  tratar  a  tradição  de  nenhum  ato  vil  ou
humilhante, mas sim de tradição cerimonial do curso.

5.1.a Caso o aluno desistente deseje permanecer no centro de treinamentos até o
final do curso e não tiver incorrido em problemas disciplinares, poderá solicitar a sua
permanência a direção da ATAC, que analisará cada caso individualmente, podendo
ou  não  permitir  a  permanência  do  aluno,  porém este  deverá  se  enquadrar  nas
atividades de manutenção previstas e não receberá o certificado de conclusão do
curso,  nem o direito  ao brevê,  recebendo única e exclusivamente declaração de
comparecimento sem conclusão do curso.

5.1.b Qualquer que for  o caso da desistência,  mesmo se devido a condições de
saúde, ter se ferido ou incapacitado durante o curso, ou mesmo outro motivo de
força maior.

NÃO  haverá  em  nenhuma  hipótese,  qualquer  tipo  de  restituição  financeira  ou
reembolso ao aluno por parte da ATAC Treinamentos, mesmo se o aluno optar em
sair do centro de treinamentos em definitivo por meios e recursos próprios, tendo o
próprio aluno de arcar com todas as despesas com seu deslocamento de retorno,
passagens terrestres, aéreas ou hospedagem, que a sua saída antes da data oficial
de término do curso acarretar.

De  acordo  com  ato  de  discrição  da  administração  da  ATAC  Treinamentos,
Exclusivamente nos casos de motivos de saúde, poderá ser concedido ao aluno
direito de retorno, para a prática, mediante valores especiais.

NOTA: Desistências por cansaço e stress não serão considerados motivos de saúde
para este fim e serão considerados como mera reprovação

Alunos excluídos do curso a bem da disciplina ficam banidos permanentemente do
curso, não sendo permitida matricula em cursos futuros.

5.2 Dos Alunos Policiais e Militares:

Alunos  Militares  e  Policiais  que  cometerem transgressão  disciplinar  de  natureza
grave, que culmine com exclusão, terão a mesma comunicada, em suas respectivas
unidades de origem, via ofício independentemente, de estarem no curso por meios
próprios ou patrocinados pela corporação que pertença.

5.3 Notas importantes:



Para  fins  de  geração  de  stress  psicológico  nos  alunos,  poderão  ser  utilizados
diversos recursos técnicos, como explosões de materiais pirotécnicos, gritos, luzes
estroboscópicas,  spray  de  pimenta,  gases lacrimogênios,  pirotécnicos  fumigenos,
chamadas inopinadas noturnas nos alojamentos e intensa privação de sono.

5.3.1 Nas atividades práticas de simulação, para um maior realismo no treinamento,
serão utilizados marcadores de "Paint ball"  (simuladores de armas, que disparam
esferas de material biodegradável inerte, contendo tinta NÃO tóxica, que marca o
alvo  em  cores  ao  atingi-lo),  será  fornecido  ao  aluno,  equipamento  de  proteção
padronizado para a atividade.

É  importante  que o  aluno  tenha ciência,  que devido  à  natureza  da atividade,  é
comum  e  podem  ocorrer  equimoses  (manchas  roxas)  na  pele,  causadas  pelo
impacto das  esferas  de  tinta,  que também causa certo  grau  de dor  no local  do
impacto. Isso é característica inerente a este esporte, ocorrendo principalmente nos
braços e pernas.

5.3.2 Como parte da adaptação comportamental, os alunos ficarão responsáveis por
atividades  de  manutenção  da  limpeza  e  organização  dos  locais  de  aula  e
alojamento, de forma a se adaptarem a atividades em grupo e missões que exijam
confinamento coletivo, aquartelamento e /ou períodos de alojamento compartilhado.
O  curso  não  é  recomendado  para  alunos  que  se  sintam  constrangidos  ou
humilhados,  se escalados para tarefas  de limpeza e manutenção de higiene em
geral.

5.3.3 Como parte do processo didático, os alunos serão divididos em equipes de
atendimento de emergências, em regime de plantão sobre aviso, durante o curso,
cada aluno de acordo com sua formação e função, efetuando atendimento de APH
real no local de curso caso for necessário. Os alunos também participam da escala
de sentinelas, durante o período de internato, visando o adestramento tático.

Atos de Negligência, em relação ao serviço de sentinela, como abandono de posto e
recusa em assumir o turno, serão considerados e tratados como transgressão de
natureza grave, sendo passiveis de penalidades e inclusive desligamento de curso e
reprovação.

5.3.4 Portanto desaconselhamos a participação de alunos que tenham dificuldades
em se adaptar ao ambiente, ao regime ou a hierarquia de natureza militar, o aluno
que não se adequar ao regulamento, será desligado do curso, a bem da disciplina,
conforme especificado no item "ORDEM E DISCIPLINA",  sem direito  a  qualquer
restituição financeira.

NOTA:  O  aluno  ao  confirmar  sua  inscrição,  mediante  o  pagamento
independentemente da forma utilizada ou mesmo se bolsista, declara ter lido, estar
ciente, ter entendido e concordar com todas as implicações das cláusulas 5.3 a 5.34,
e declara que os procedimentos e atividades especificados, NÃO SERÃO POR ELE,
INTERPRETADOS  COMO  TORTURA,  CONSTRANGIMENTO  OU  COAÇÃO,  de
qualquer natureza, estando ciente que durante o curso será identificado apenas pelo
número de aluno, independente de sua patente, posto, graduação ou função.

5.4  TELECOMUNICAÇÕES  E  CONTATO  EXTERNO  GERAL
Por estar o centro de treinamentos localizado em zona rural, afastado do centro da
cidade, o sinal de operadoras de telefone celular, pode não estar disponível ou ser
de baixa qualidade.



Para simular as condições de isolamento, causado por missões em local remoto, o
contato  telefônico  do  aluno  com o  ambiente  externo  deverá  ser  o  mais  restrito
possível, sendo limitado a emergências e aos horários livres do aluno.

5.5  Restrições  de  Socialização  e  Proibição  de  Consumo  de  Álcool:
É  proibido  o  consumo  de  bebidas  alcoólicas  nas  dependências  do  centro  de
treinamentos ou em qualquer veículo de transporte de alunos, no período de curso,
Falha na observação desse item implica em desligamento automático do curso, a
bem da disciplina, sem direito a qualquer restituição financeira.

Para preservação do decoro, não é permitida socialização e intimidades físicas, de
natureza romântica,  entre os alunos durante o período de internato do curso no
centro de treinamentos ou nas atividades externas oficiais, durante o período curso,
alunos que desrespeitarem essa norma serão advertidos,  caso o comportamento
inadequado persista, serão desligados, sem direito a restituição.

O  uso  do  tabaco  e  fumo  em  geral,  fica  restrito  aos  horários  livres  e  a  áreas
específicas,  dentro  do  centro  de  treinamentos,  vedado  o  fumo  nos  veículos  e
viaturas utilizados nos treinamentos e transporte dos alunos.

É  proibido  o  fumo  durante  as  aulas,  seja  em  ambiente  aberto  ou  fechado.
NOTA:  O  Aluno  que  for  flagrado  portando  ou  consumindo  drogas  ilícitas  ou
entorpecentes, em qualquer área, ou atividade relacionada ao curso, será preso em
flagrante e conduzido a delegacia mais próxima nos termos da lei  e excluído do
curso a bem da disciplina, caso seja militar ou de forças de segurança pública o
mesmo será detido e convocada a presença de seu superior hierárquico para as
providências conforme regulamento institucional de cada força.

6 Das Emergências Médicas e Acidentes

Durante o período de internato do curso, a equipe ATAC estará responsável, apenas
pelo suporte pré-hospitalar básico e avançado ao aluno em caso de acidentes ou
agravo clínico a saúde, bem como na condução do mesmo ao serviço de urgência e
emergência  mais  próximo  do  SUS  dentro  do  município  sede  do  centro  de
treinamentos.

Nota:  Dada  a  natureza  prática  e  operacional  do  curso,  o  aluno  vitimado  por
enfermidade,  ou  agravo  a  saúde,  no  transcorrer  do  curso,  que  tenha  efeito
incapacitante,  SERÁ  CONSIDERADO  REPROVADO  E  NÃO  PODERÁ  SER
CERTIFICADO,  NEM  RECEBERÁ  BREVÊ,  salvo  se  já  tiver  concluído  todas  as
atividades  práticas  eliminatórias,  na  água,  atividade  de  adaptação  em  altura  e
práticas  diversas  e  Pista  de  aplicação  final,  tendo  atingido  a  pontuação  mínima
exigida definida no edital.

O mesmo receberá contudo uma declaração de comparecimento relativa ao período
que permaneceu no curso.

6.1 Referencia Hospitalar de Emergência:

Fica estabelecido o hospital mais próximo ou UPA, dentro do município onde estiver
ocorrendo a atividade presencial, como referência de porta de entrada, no sistema
de Urgências e Emergências em caso de acidentes ou emergências clínicas. Em
caso de acidentes ou eventos clínicos  com emergência,  a  equipe do plantão de
curso, fará o primeiro atendimento básico e avançado e caso necessária a remoção,
será acionado o SAMU 192, para regulação e transporte da vítima.



NOTA
Durante  todo  o  período  de  internato  do  curso,  haverá  sempre  uma  equipe
responsável, pela primeira resposta em APH..

7 DOS DIREITOS DE SOM E IMAGEM:

O uso de máquinas fotográficas e captação de som e imagens durante o curso, nas
dependências do Centro de Treinamentos e da escola em Belo Horizonte, bem como
nas atividades didáticas e aulas práticas e teóricas do curso ficará restrito e deverá
seguir rigorosamente o que for especificado pela direção da ATAC no decorrer do
curso,  qualquer  imagem  e  ou  som  captado  dentro  da  propriedade  da  ATAC
Treinamentos, ou em ambientes ou itens do curso,  mesmo por equipamentos de
terceiros, passam a ser imediatamente propriedade  de livre utilização por parte da
direção da ATAC.

NÃO SERA PERMITIDO O USO DE MÁQUINAS FOTOGRÁFICAS, CELULARES,
TABLETS OU SIMILARES PELOS ALUNOS DURANTE AS AULAS DO CURSO.
(Salvo  expressa  autorização  do  instrutor)  O  aluno  poderá  gravar  e  fotografar
livremente nos períodos fora de instrução, nos deslocamentos e nas refeições.

O aluno ao efetuar sua inscrição no curso, outorga e cede a ATAC Treinamentos,
autorização e todos os direitos de captação e divulgação e uso de sua imagem e
sons que forem captados durante o período e eventos relacionados ao curso, em
caráter permanente, “ad eternum”, para fins científicos e publicitários, de produção
de materiais  gráficos seja em qualquer forma de mídia ou método,  mecânico ou
virtual, digital ou analógico com uso de tecnologia que exista ou venha a existir, sem
qualquer ônus para a ATAC, estando a ATAC Treinamentos autorizada a usar as
imagens,  para  produção  de  ilustrações  para  livros,  artigos,  revistas,  e  todo  e
qualquer  material  gráfico,  não  cabendo  ao  aluno  nem a  seus  herdeiros  diretos,
ascendentes,  descendentes  ou  laterais,  qualquer  indenização  ou  pagamento
referente ao uso dessas imagens e sons, pela ATAC Treinamentos.

8 Dos Armamentos:

Somente  alunos  militares  e  policiais  poderão  trazer  seu  próprio  armamento.
Todo aluno que portar armamento, deverá obrigatoriamente apresentar suas armas,
munição e documentação pertinente as mesmas ao ARMEIRO / INSTRUTOR DE
TIRO, responsável  pelo controle  de armas de fogo do curso,  no primeiro dia de
curso, e seguir rigorosamente suas determinações e orientações.

É terminantemente proibido o porte de arma de fogo, nos alojamentos mesmo para
alunos policiais  e  militares,  por  razões  de segurança interna.  As  armas deverão
obrigatoriamente ser depositadas no armário ou cofre destinado para este fim.

Policiais e Militares que não concordem com este regulamento,  deverão se
abster de participar do curso.

Falha em seguir as recomendações e determinações do ARMEIRO/ /INSTRUTOR
DE TIRO, implicará em exclusão sumária do curso, sem direito a qualquer restituição
financeira.

9 Demais Materiais e documentos emitidos pela organização do curso:

9.1 Para todos os alunos matriculados:

1) 1 declaração de comparecimento no curso, para fins de apresentação no local de
trabalho e comprovação de presença nas aulas, emitida pela ATAC ao final do curso.



9.2 Para todos os alunos APROVADOS no curso:

1) Certificado de Conclusão com Aproveitamento.

9.3 Sobre o brevê do curso: O Curso possui emblema representativo oficial (brevê),
devidamente registrado e reconhecido oficialmente em boletim do Exército, sendo o
uso deste condicionado ao regulamento de uniformes de cada Força ou corporação
militar ou policial.

9.3.1 Apenas os alunos que tenham sido aprovados e certificados no curso, farão jus
ao uso do brevê oficial de Operador Tático de Emergências Médicas (NÃO incluído
no valor da inscrição). 

9.3.2 O aluno aprovado poderá adquirir  brevê extra da própria ATAC, que terá o
mesmo para venda, de acordo com disponibilidade de estoque ao custo de R$25,00
a unidade.

Brevês  extras  (se  houver  estoque)  sempre  dependerão  de  disponibilidade  de
estoque.

Todos  os  valores  de  materiais  nesta  cláusula,  se  referem  aos  vigentes  até
05/12/2019 e estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.

O  Brevê  metálico  dourado,  poderá  ser  disponibilizado  para  compra,  caso  haja
disponibilidade de estoque.

O valor do Brevê metálico será definido conforme a disponibilidade do mesmo.

10 Critérios Para Aprovação e Conclusão do Curso:

Módulos EAD:

Entrega de trabalhos e dos Questionários, via e-mail enviado até 10 dias antes do
início da primeira aula presencial,

Trabalhos e Resenhas impressas, deverão ser entregues até no máximo o primeiro
dia de aula presencial.

Os módulos EAD somente serão considerados concluídos e o aluno aprovado, após
a  entrega  de  todos  os  trabalhos,  ou  da  versão  digital  daqueles  que  devam ser
apresentados impressos.

O aluno deverá atingir mínimo de 75% dos pontos dos questionários e trabalhos,
para ser aprovado

Módulo Presencial:

Para avaliação dos alunos haverá atividades eliminatórias, provas práticas e prova
teórica, bem como avaliação subjetiva individual do aluno pelos instrutores.

É obrigatória frequência integral no módulo presencial para aprovação.

As notas atribuídas aos alunos serão distribuídas da seguinte forma:

Prova teórica final: 30% dos pontos.



Exercícios e atividades práticas:40%

Conceito subjetivo e participação: 30%

Atividades  práticas  de  adaptação  em  altura:  Eliminatórias  independente  de
pontuação, caso o aluno não consiga realizar as atividades básicas.

Atividades  práticas  de  adaptação  na  água:  Eliminatórias  independentemente  de
pontuação caso o aluno não consiga realizar as atividades básicas.

Será considerado aprovado o aluno que tendo desenvolvido de forma satisfatória as
atividades eliminatórias, obtiver nota igual ou superior a 60% dos pontos distribuídos
durante o curso somadas as notas obtidas nas provas teórica e práticas.

Não haverá em hipótese alguma, provas em segunda chamada.

NOTA:  Os  alunos  devem  se  programar  adequadamente  em  relação  a  datas  e
horários de saída de ônibus, aviões ou outros meios de transporte, pois a última
prova teórica acontece no domingo, último dia do curso.

Não será permitido ao aluno fazer prova em separado nem em segunda chamada.

10.1 A ATAC treinamentos não se responsabiliza por horários de viagens que sejam
perdidos em virtude de condições de trânsito ou de força maior, no dia de retorno ao
final do curso:

11 Conteúdo programático e horário do curso:

Todas as aulas terão como referência a sede de treinamentos da ATAC em Belo
Horizonte MG. a partir  da data de início do internato oficial,  todos os traslados e
deslocamentos, pertinentes ao curso, ficarão a cargo da ATAC Treinamentos

Do Local das aulas:

O endereço para as aulas nos dois primeiros dias será divulgado na plataforma do
ensino  EAD.  Podem  ocorrer  mudanças  de  endereço,  que  serão  informadas  na
plataforma EAD.

O número 31 997288632 ficará disponível para informações.

Horário de Aulas:

Primeiro dia (Quinta Feira) dia 19 de Março 2020

De 08:30 as 12:00 horas e de 14:00 as 18:00 horas (credenciamento, adaptação e
aulas inaugurais).

Local: Avenida Francisco Sales 329 – Auditório. Bairro Floresta, Belo Horizonte MG.

Segundo dia (Sexta Feira) dia 19 de Março 2020

De 08:00 as 12:00 horas, 

Local: Avenida Francisco Sales 329 – Auditório. Bairro Floresta, Belo Horizonte MG.



(Pode haver alterações de endereço, conforme necessidade administrativa da ATAC
Treinamentos, neste caso o novo endereço será informado no site oficial da ATAC
treinamentos.

Com saída prevista  para as  13:30  horas  para  o Stand de Tiro  e  posteriormente
deslocamento para o centro de treinamentos em zona rural.

No centro de treinamentos:

Endereço  do  Centro  de  Treinamentos:  Estr.  p/  Bela  Vista,  595-961  -  Tropical,
Contagem - MG. (Grande Belo Horizonte)

Aulas em regime de internato a partir do horário de chegada em no segundo dia
presencial, além de grande número de atividades noturnas voltadas a atividade de
APH Tático e resgate em local de acesso difícil.

TODOS os alunos, participarão de todas as atividades, inclusive das instruções com
armas de fogo e tiro real, independentemente de serem ou não militares, policiais ou
civis, o número de disparos e armas utilizadas nas práticas pode variar, conforme
disponibilidade da equipe de instrução.

Atividade Noturna:

Não existe  horário  predefinido,  o  mesmo será apresentado ao aluno conforme a
evolução do curso.

11.1 GRADE DE MATÉRIAS – (Conteúdo EAD e Presencial)

Conforme revisão curricular de 20 de Novembro de 2019

NOTA:  Essa  Atualização  está  adequada  e  supera  as  exigências  mínimas  da
PORTARIA NORMATIVA Nº 16/MD, DE 12 DE ABRIL DE 2018 e atualizações até 20
de Outubro 2019.

Introdução Geral:

Apresentação do Curso e Histórico do APH.
História das Forças de Elite e Operações Especiais
Conceito e História do APH em Atividades Táticas e Militares:
Definição e Conceito de SEMEOT e TCCC.
Biomecânica e Cinemática do Trauma Convencional e Tática:
- Ferimentos por arma de fogo: Baixa e alta velocidade.
- Ferimentos por Explosões e Atentados com explosivos
- Ferimentos por produtos químicos e radioativos.
-------------------------------------------------------------------------------
Noções elementares de anatomia e fisiologia aplicadas as urgências
e emergências em medicina tática.
Sinais vitais.
Definição de trauma e emergências clínicas.
Avaliação de cena e atendimento.
-------------------------------------------------------------------------------
Algoritmo de atendimento em APH Tático.
Uso de EPIs Universais.
Mecanismos de contaminação.
Abordagem do traumatizado.
Vítimas inconscientes.
Vítimas conscientes.
-------------------------------------------------------------------------------



Emergências clínicas.
Suporte básico de vida - SBV/BLS.
Obstrução das vias aéreas.
Parada cardiorrespiratória – RCP Básica e Avançada
Uso do Desfibrilador Externo Automático – DEA. Atualizadas conforme diretrizes de 
2017
-------------------------------------------------------------------------------
Emergências Cardíacas - (Baseado nos protocolos ACLS e AHA, atualizados 
conforme diretrizes 2016 e atualizações até 20 de outubro 2019)
Acidente vascular cerebral
Desmaio
Convulsão
Asma e bronquite
Diabetes / hipoglicemia
Alterações Psiquiátricas
Cólicas / abdômen agudo
Envenenamento e intoxicação
-------------------------------------------------------------------------------
Acidentes com animais peçonhentos e envenenamentos
Definição
Generalidades.
Condutas
-------------------------------------------------------------------------------
Alterações por ação ou abuso de drogas e substâncias químicas
Transtornos psiquiátricos
-------------------------------------------------------------------------------
Hemorragias, Ferimentos e Estado de Choque.
Estado de choque:
Cardiogênico, Hipovolêmico, Neurogênico e Séptico:
Reconhecimento e Tratamento
Ferimentos no crânio
Ferimentos na face
Ferimentos no pescoço
Ferimentos no tórax
Ferimentos no abdômen
Ferimentos nos membros superiores
Ferimentos nos membros inferiores.
¬------------------------------------------------------------------------------
Trauma músculo esquelético e transporte de vítimas no trauma.
Fraturas (Generalidades)
Luxação e Entorse
Trauma crânio encefálico
Trauma torácico
Trauma pélvico
Trauma de coluna
Fraturas na cintura escapular
Fraturas em membros superiores e inferiores
Queimaduras e choque elétrico
Classificação
Procedimentos
Quadro clínico e tratamento
-------------------------------------------------------------------------------
Evento traumático asfixiante em meio líquido, com evolução clínica:
Afogamento.
Identificação, classificação;
Tratamento e Prevenção
-------------------------------------------------------------------------------
Obstetrícia
Parto
Sinais de parto



Conduta
Aborto
-------------------------------------------------------------------------------
Noções de Salvamento em Altura. 
Rapel Tático e içamento de vítima em local de difícil acesso, transposição de cursos 
de água.
-------------------------------------------------------------------------------
Introdução a Evacuação e Resgate Aeromédico, missões helitransportadas e 
operações aerotáticas de segurança pública.
Fisiologia de voo e noções de ergonomia para transporte e resgate 
Em missões de SMEOT e TCCC. Com apoio de asa rotativa e fixa.
-------------------------------------------------------------------------------
Classificação de vítimas em desastres e método START
Aplicações do START adaptadas ao SMEOT e no TCCC.
-------------------------------------------------------------------------------------
Administração e Organização:
Generalidades sobre sistema Resgate e do SAMU 192
Conceitos de atenção primária a saúde e segurança pública
Políticas do Sistema Único de Saúde- SUS
Impacto social e econômico do APH no Brasil.
Cuidados de Enfermagem e Saúde em Instituições Prisionais e Correcionais.
-------------------------------------------------------------------------------
Assuntos Específicos e Legais I:
Princípios básicos do Direito e garantias fundamentais no Brasil.
Conceitos, definições e organização básica da sociedade organizada, do Estado de 
Direito e da Soberania Nacional.
Conceitos e definições de Constituição federal, constituição estadual, Decretos, 
portarias e resoluções.
-------------------------------------------------------------------------------
Assuntos específicos e legais II:
Noções elementares de Direito Penal – Conceitos e definições de dolo e culpa, crime
hediondo, crimes inafiançáveis, legítima defesa, legítima defesa de terceiros, estado 
de necessidade,
Cumprimento estrito do dever, omissão de socorro.
Tráfico e uso de drogas, crime organizado.
----------------------------------------------------------------------------------
Assuntos específicos e legais III:
Da inviolabilidade do lar, invasão de domicílio, normas legais para cumprimento de 
mandado de intimação, mandado de busca e apreensão, mandado de prisão e 
mandado de reintegração de posse
-------------------------------------------------------------------------------
Direitos humanos (internacional e nacional)
Apresentação do Estatuto da criança e do Adolescente.
Atendimento em casos de violência doméstica, atentado violento ao pudor e assédio 
sexual. (Lei Maria da Penha e afins) O Tiro de Comprometimento.
-------------------------------------------------------------------------------
Noções de manejo e emprego de armas de fogo de uso Tático Policial
(Alguns armamentos terão aula prática)
-------------------------------------------------------------------------------
Noções de manejo e emprego de equipamento de uso Tático Policial e militar em 
missões Militares e de Segurança Pública.
______________________________________________
Noções de Prevenção e Combate a Princípio de Incêndio com extintores:
O Tetraedro do Fogo
Propagação do fogo
Classificação e características dos Incêndios
Métodos de extinção de incêndios
Equipamentos de combate a incêndios e suas aplicações
Classificação dos extintores de Incêndios
Técnicas de Abandono, Controle de Pânico e Pontos de Encontro



___________________________________________________________
Gerenciamento e negociação de Crise e Ocorrências Com Reféns (teoria e prática):
Conceito, definição e princípios gerais de gerenciamento de crises na ação tática.
Abordagem inicial e analise geral do cenário. Controle e contenção da cena de 
ocorrência e uso progressivo da força. A pessoa do Tomador, a pessoa do Refém, e 
Síndrome de Estocolmo.
Demais envolvidos na ocorrência.
Generalidades e técnicas de gerenciamento de crises, eventos com suicidas e 
distúrbios domésticos civis.
-------------------------------------------------------------------------------
Sistema de Comando de incidente (SCI) geral e em operações táticas.
Conceito, definição e formação de comando integrado
Conceito e definição de áreas de risco: Quente (vermelha) Morna (amarela) e Fria 
(verde)
Conceito, definição e formação de time tático.
Formações táticas tradicionais e conformações mais comuns de time tático. (Teoria e
Prática)
-------------------------------------------------------------------------------
Introdução ao Estudo do Terrorismo:
Conceito e definição de Terrorismo e Atos Terroristas.
A Teologia e a Ideologia do Terror.
Principais grupos terroristas e terroristas mais procurados pelo FBI.
Entendendo o Bioterrorismo e Armas de destruição em massa.
_______________________________________________
Noções de Procedimentos e Defesa em Ocorrências e Atentados com produtos 
Perigosos
(DQBNR: Químicos, Biológicos, Nucleares e Radioativos) :
Introdução aos Produtos Perigosos.
Conceitos e Principais Produtos Perigosos.
Efeitos Gerais dos Produtos Perigosos nos Humanos, nos Animais e no Meio 
ambiente.
Orientações sobre Utilização do Manual de Produtos Perigosos da ALBIQUIM / ONU
Práticas de Descontaminação DQBNR
-------------------------------------------------------------------------------
Entradas Dinâmicas de Time Tático em locais confinados com equipe de APH.
Cobertura e segurança da equipe de APH, pelo time tático principal durante a 
abordagem inicial, analise, atendimento e extricação da vítima em Área Quente e 
Morna de locais confinados. Resgate em local remoto.
-------------------------------------------------------------------------------
Cuidados com a vítima sob fogo inimigo.
Zonas de estabilização.
Evacuação de vítimas em ambiente tático.
Evacuação retardada ou dificultada e espera em local remoto.
-------------------------------------------------------------------------------
Noções de manejo e emprego de equipamento de uso Tático Policial no APH:
Progressões táticas dinâmicas com a equipe de APH Tática em ambientes abertos.
Cobertura e segurança da equipe de APH, pelo time tático principal durante a 
abordagem inicial, análise, atendimento e extricação da vítima em Área Quente e 
Morna de locais abertos.
Uso e aplicações do ked e dos clamps em extricações rápidas em zona quente.
Travessias de progressão, extricação e retirada de vítimas pela e equipe de APH 
Tática entre bolsões de Áreas Quentes e Áreas Mornas.
-------------------------------------------------------------------------------
Prática de ações noturnas com a equipe de APH Tática.
Técnicas de abordagem em locais de baixa iluminação e atividades noturnas com 
lanternas táticas (técnicas de Low Light)
-------------------------------------------------------------------------------
Situações com vítima em campo aberto e atirador ativo barricado.
Técnicas de cobertura da equipe de APH Tático, cortinas de fumaça, posicionamento
e emprego tático de viaturas, formação de zonas de refúgio para estabilização da 



vítima.
Ação da equipe de APH Tática em Zona rural e local remoto.
-------------------------------------------------------------------------------

Noções de Defesa Pessoal:
Técnicas de imobilização e contenção e condução de vítimas ou pessoas alteradas e
outros possíveis elementos hostis na ocorrência. Utilizamos os conceitos de MMA - 
Mixed Marcial Artes
Combate com facas e bastão e tonfa.
-------------------------------------------------------------------

12 CONSIDERAÇÕES E PRESCRIÇÕES DIVERSAS:

As matérias  e tópicos citados neste edital  estão distribuídas em presenciais  e  a
distância (equivalente a 60 horas), algumas das matérias serão abordadas apenas
no  conteúdo  online,  que  o  aluno  deve  acompanhar,  através  das  apostilas,
disponibilizadas no ambiente online, ao qual o aluno terá acesso, mediante dados de
login e senha que lhe serão passados.

Será disponibilizada ao aluno inscrito, após a confirmação da inscrição, dados de
login e senha no ambiente virtual para acesso ao conteúdo de ensino a distância -
EAD.

O aluno deverá providenciar seu próprio meio de acesso à internet para se conectar
ao ambiente virtual do curso.

12.1 Alterações de Datas:

O curso pode ter a data do módulo presencial alterada, caso não se atinja o número
mínimo de 25 alunos em condições para o modulo presencial.

Havendo mudança de data, o aluno será informado por meio do ambiente EAD e da
página oficial no site da ATAC Treinamentos.

A  comunicação  de  mudança  de  data  do  módulo  presencial,  será  feita  com
antecedência  mínima  de  20  dias  corridos,  em  relação  ao  primeiro  dia  de  aula
presencial.

Nota: Havendo alteração de data da turma, a próxima turma será na data alternativa
pré-definida neste edital.

No caso de desistência do aluno, do módulo presencial, o aluno receberá apenas
certificado dos modulos EAD, não fazendo jús ao titulo nem ao breve de Operador
Tático de Emergências Médicas.

A desistência do aluno em razão de mudança de datas, caso aconteça implicará
apenas  na  devolução  do  valor  referente  ao  módulo  presencial,  não  cabendo
nenhuma restituição referente ao módulo EAD.

12.1.2  Da  Alteração  de  Data  do  módulo  presencial:
Ocorrendo alterações da turma de referência, na qual o aluno esteja matriculado,
automaticamente a nova data será a data secundária será 17 a 27 de Setembro
2020, conforme prevista.

Havendo impossibilidade de o mesmo comparecer na nova data agendada, o aluno
poderá por sua escolha, optar por participar da turma imediatamente subsequente,



ou na seguinte a esta, observando que alteradas as datas do curso, o aluno terá até
03 opções de turmas consecutivas para participar.

NOTA:  A ATAC  Treinamentos  não  se  responsabiliza,  por  despesas  oriundas  de
passagens, taxas ou multas em hotéis e similares, em virtude da mudança de data
de curso, o aluno declara que esta ciente, que a aquisição antecipada de passagens
e reservas, acontece por seu próprio risco e discrição.

12.1.2.a Se Passadas as três datas alternativas oferecidas ao aluno e este não tiver
participado de nenhuma delas,  expira-se a  validade de sua inscrição e  de  seus
créditos.
No caso deste aluno desejar participar de outra turma, terá que fazer nova inscrição
e respectivo pagamento do valor vigente na nova data selecionada.

12.1.2.b  Não  haverá  nenhuma  restituição  por  parte  da  ATAC  Treinamentos,  de
valores  pagos  pelos  módulos  EAD,  no  caso  de  desistência  do  aluno,  seja  por
qualquer motivo após decorridos 07 (sete) dias uteis a contar do efetivo pagamento
de sua inscrição a vista ou parcelada, e do recebimento do login e senha de acesso
ao conteúdo, sendo a inscrição do aluno de caráter pessoal e intransferível.

12.1.2.c  O  Aluno  terá  Sete  Dias  Úteis  após  efetivar  sua  inscrição,  mediante  o
pagamento, para desistir de sua inscrição no curso e solicitar o reembolso, levando-
se  em  conta  o  artigo  2  a,  2.1.b  e  5.1  desse  edital,  após  este  período,  será
considerado que o aluno iniciou efetivamente o Módulo de Ensino a Distância (EAD)
do Curso e ocorrendo qualquer tipo de desistência, seja qual for a motivação do
aluno, mesmo em caso de problemas de saúde, não fará jus a qualquer restituição
em espécie.

12.1.2.d  Para  fins  de  cálculo  no  caso  de  qualquer  remanejamento  de  crédito,
proporcional ao serviço já prestado, considera-se o valor referente de cada módulo
(EAD ou presencial) como o valor definido no item 2 (INVESTIMENTO) deste Edital.
Não haverá em nenhuma hipótese restituição de taxa de matrícula, salvo no caso de
solicitada desistência do módulo EAD, até 07 dias do pagamento da inscrição.

No caso de desistência do Módulo Presencial, se a mesma ocorrer até 07 dias da
inscrição,  a restituição será equivalente ao valor  integral  do módulo,  porém caso
ocorra desistência após 07 dias, haverá uma multa de 25% sobre o valor pago pelo
módulo presencial.

NOTA: Em até 08 dias após a inscrição o aluno receberá o acesso ao material de
consulta em forma de apostilas, para início da parte EAD do Curso.

Uma vez recebido acesso ao material online, o aluno deverá realizar todas as tarefas
e  responder  os  questionários  e  enviar  de  volta  via  correio  digital  as  folhas  de
respostas respondidas, e o trabalho de resumo/resenha, sendo que além do envio
digital,  o  resumo do livro  determinado,  deverá  ser  entregue impresso,  em papel
branco, formato A4, encadernado com capa plástica. Conforme orientações a serem
recebidas durante o período EAD do curso.

12.1.2.e NÃO HAVERÁ EM HIPÓTESE ALGUMA, DEVOLUÇÃO DE QUALQUER
VALOR PAGO REFERENTE AOS MÓDULOS EAD, PARA DESISTÊNCIAS após 07
dias  de  efetivação da inscrição através  de  qualquer  que tenha sido  a  forma de
pagamento.

12.1.2.f Ao fazer o pagamento da inscrição do aluno automaticamente declara que,
aceita e concorda com todos os termos deste edital e regulamentos do curso, bem
como declara estar ciente dos riscos de acidentes e ferimentos inerentes a esse tipo
de treinamento, entende também que assume integralmente, a responsabilidade por



qualquer acidente ou dano que vier sofrer, em virtude das atividades durante o curso
e que a equipe da ATAC Treinamentos, é responsável apenas pela prestação de
serviço  pré-hospitalar  básico  e  avançado,  com  encaminhamento  do  aluno  ao
atendimento de urgências e emergências do SUS, do município.

Fica definido que o ato de realizar o pagamento, integral ou parcial da inscrição,
independentemente de assinatura de ficha de inscrição, já será considerado como
aceitação e anuência integral dos termos deste edital, pelo aluno, que passa a ter
força de contrato entre as partes.

12.1.2.g  Fica  estabelecido  o  foro  de  Belo  Horizonte  para  dirimir  quaisquer
pendências jurídicas que porventura vierem a ocorrer.

NOTA:  Este  edital  é  válido  para  a  turma  do  Curso  de  Operador  Tático  de
Emergências Médicas, com data presencial prevista para o período de 19 a 29 de
Março 2020

No caso de desistência do aluno em razão de mudanças de data, o aluno receberá o
certificado  de  ter  participado  e  finalizado  os  módulos  EAD  e  a  restituição  será
referente apenas ao módulo presencial,  com desconto da multa de 30% sobre o
valor do módulo.

13  Equivalência  e  Reconhecimento  deste  Edital  Para  Fins  de  Contrato
Tanto o aluno quanto a ATAC Treinamentos concordam que os termos de prestação
de serviços e de relação de consumidor, relativos ao curso e observada a forma da
lei, terão o presente edital como diretriz equivalente a contrato.

14 Do Foro. Os casos omissos neste edital deverão ser tratados entre o aluno e a
ATAC Treinamentos, não havendo consenso entre as partes, o aluno ao se inscrever
no  curso,  aceita  e  acorda  com  a  ATAC  Treinamentos  que  fica  eleito
preferencialmente o Foro de Belo Horizonte MG, para resolução de qualquer questão
ou demanda de natureza jurídica referente ao curso ou atos da ATAC Treinamentos
ou de seus representantes, respeitados os dispositivos do código do consumidor.
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