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1. DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA 

01 Cópia da Carteira de Identidade; 

01 Cópia da Carteira Nacional de Habilitação;  

01 Fotos 3x4. 

 

2. ENXOVAL BÁSICO 

2.1. Efetivo em geral 

MATERIAL COR QUANTIDADE 

Camiseta meia manga gola redonda Branco 02 

Par de meias cano médio Branco 03 

Par de meias cano longo Preto 03 

Calção Preto 01 

Tênis  Preto 01 

Chinelo de tiras Preto 01 

Roupa de banho (sunga/maiô de natação) Preto 01 

Toalha de banho Azul marinho 02 

Toalha de rosto Azul marinho 02 

Par de bombacho (liga elástica p/ calça militar) - 02 

Lençol de solteiro  Branco 02 

Fronha Branco 02 

Travesseiro - 01 

Material para higiene pessoal (barbear, higiene bucal, 
banho e etc) 

- 
a cargo do 
candidato 

Material para anotação (caderno, caneta, lápis e etc.) - 
a cargo do 
candidato 

Material para limpeza de calçado (graxa para sapato 
na cor preta e escova) 

- 
a cargo do 
candidato 

Material para limpeza e manutenção de armamento 
(flanela, escova, óleo, etc.) 

- 
a cargo do 
candidato 

Material para primeiros socorros (gaze, atadura, 
adesivo curativo tipo band aid, etc.) 

- 
a cargo do 
candidato 

Material para costura (agulhas e linhas preta e bege) Preto e bege 
a cargo do 
candidato 

Lanterna com pilhas Preto 01 

Ferro de passar roupas - 01 

Talheres Preto ou metal 01 

Caneca Preto 01 
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Repelente - 01 

Protetor solar - 01 

Flanela  - 01 

Polidor e metal - 01 

Lona plástica de 02 x 04 metros Amarelo 01 

Lona plástica de 02 x 04 metros Preto 01 

Sacos plásticos (tipo de gelo) capacidade 50 litros - 02 

Sacos plásticos (tipo de gelo) capacidade 25 litros - 05 

Cantil com porta cantil Preto 01 

Tiras de borracha de câmara de ar 01 a 02 cm de 
espessura 

Preto 06 

Rolo de fita isolante Preto 01 

Rolo de esparadrapo 10 cm de largura Branco 01 

Potes com tampa de rosca aproximadamente 500ml 
de capacidade (montagem de kit) 

- 03 

Mala Preto 01 

Máscaras de proteção (Covid-19) Preto 
a cargo do 
candidato 

Pincel (caneta) marcador permanente Preto 01 

 

2.1. Particularidades do efetivo feminino 

MATERIAL COR QUANTIDADE 

Top Branco 01 

Bermuda térmica/compressão Preto 01 

Rede para cabelo Preto 01 

Elástico para cabelo, grampos, etc. Preto 01 

 

OBSERVAÇÕES:  

a. Os materiais supramencionados nos itens 2 e 3 constituem enxoval básico, podendo o 

candidato ampliá-los qualitativa e quantitativamente; e 

b. Todos os itens devem obedecer às cores citadas em sua integralidade sendo 

descaracterizados (pintado, lixado, removido, etc.) de marcas, escritas, logotipos, etc. 
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3. INFORMAÇÕES DE APRESENTAÇÃO PESSOAL PARA SINDICÂNCIA DE VIDA 

PREGRESSA 

Recomendamos a todos os candidatos para que se apresentem trajando roupas 

compatíveis, sendo vedado o uso de bermudas, camisetas do tipo regata, chinelos, 

"rasteiras" e peças semelhantes.  

 

4. INFORMAÇÕES DE APRESENTAÇÃO PARA INÍCIO DO CURSO 

4.1. O efetivo feminino apresentar-se-á com penteado tipo coque, sem esmalte nas unhas 

ou com cores discretas; 

4.2. O efetivo masculino apresentar-se-á com corte de cabelo meia cabeleira baixa (nº 02), 

barba aparada e sem bigode;  

4.3. Ambos com calça jeans azul, camiseta branca, tênis preto e máscara preta;  

4.4. O material constante no enxoval básico deve acompanhar o Aluno na data de 

APRESENTAÇÃO na Academia para início do curso; e 

4.5. Com a finalidade de primar pela saúde coletiva e ampliar as medidas sanitárias, em 

razão da situação pandêmica (Covid-19), solicitamos que os convocados apresentem 

resultado de teste RÁPIDO antígeno com aferição por coleta através de swab nasofaríngeo, 

tendo sido realizado em até 48hs anteriores a data de apresentação na Academia de Polícia 

Militar PARA INÍCIO DO CURSO. 
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