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SGD: 2022/17019/019430 

Edital Interno – SASPP/ESGEPEN – Nº 06/2022 

 

REFERENTE À RETIFICAÇÃO DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM 

ARMAMENTO E TIRO POR MEIO, REGIDO PELO EDITAL 03/2022. 

 

Dispõe sobre a retificação do Curso de 

Aperfeiçoamento em Armamento e Tiro 

por meio da Escola Superior de Gestão 

Penitenciária e Prisional do Estado do 

Tocantins, regido pelo edital n° 

03/2022. 

 

 

O Gerente da Escola Superior de Gestão Penitenciária e Prisional do Estado do Tocantins, 

no exercício de suas atribuições e competências, torna público e estabelece a retificação 

do Edital nº 03/2022, nos itens a seguir descritos, mantendo inalterados os demais itens 

do edital. 

 

 Retificar os itens a seguir:  

 

1. Onde se lê:  
 

7.1 - Todos os policiais penais matriculados no Curso de Aperfeiçoamento em 

Armamento e Tiro deverão comparecer às aulas teóricas e práticas, com o seguinte 

uniforme: 

I - Em atividades teóricas: 

a) Calça tática na cor preta (para uso diário); 

b) Camiseta preta de mangas curtas ou longa (uniforme padrão); 

c) Coturno ou bota tática na cor preto; 

d) Coldre tático para pistola; 

e) Cinto tático NA; 

f) Porta carregador; 

g) Óculos de proteção; 

h) Abafador ou protetor auricular; 

i) Recipiente para água; 

j) Cobertura oficial dos Sistemas Penitenciário e Prisional (boné). 
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II – Em atividades práticas: 

a) Bermuda de legging 3/4, na cor preta lisa (para mulheres); 

b) Short preto liso (para homens); 

c) Camiseta preta - uniforme padrão (mulheres e homens); 

d) Tênis predominante preto, apropriado para prática esportiva (mulheres e homens); 

III – Itens obrigatórios de responsabilidade dos alunos: 

a) Kit higiene; 

b) Kit primeiros socorros; 

c) Kit de sobrevivência (cobertor, travesseiro, lençóis, etc). 

d) lanterna tática; 

e) talheres, pratos, copos, faca; 

f) colchão ou colchonete. 

 

2. Leia-se:  
 

7.1 - Todos os policiais penais matriculados no Curso de Escolta Armada de Alto Risco 

e Hospitalar deverão comparecer às aulas teóricas e práticas, com o seguinte uniforme: 

 

I - Em atividades teóricas e práticas: 

a) Calça tática na cor preta (para uso diário); 

b) Camiseta preta da Polícia Penal (uniforme padrão) e; 

c) Coturno ou bota tática na cor preto. 

II – Itens obrigatórios de responsabilidade dos alunos: 

a) Cinto tático NA com: 

 Porta carregador duplo; 

 Coldre para pistola; 

 Porta algemas e; 

 Lanterna tática. 

b) Óculos de proteção visual; 

c) Abafador ou protetor auricular; 

d) Boonie Hat (chapéu caçador). 

 
Palmas, 06 de maio de 2022. 

 

Daniel Rodrigo de Araújo 
Gerente da Escola Superior de Gestão Penitenciária e Prisional 
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