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NOTA INFORMATIVA Nº 6/2022/ESGEPEN 

 

 
 

SGD: 2022/17019/026969 

 

 

Informa sobre data, horários, local e considerações importantes a 

respeito da realização e execução do Curso de Escolta Armada de Alto 

Risco e Hospitalar – Turma 2. 

 

 
I – SOBRE DATA, HORÁRIOS E LOCAL 

 
 

Data: 20 de junho de 2022; 

 
Horário de entrega dos Anexos dos candidatos: Das 7h00m as 8h00m (Anexo III, Anexo IV e Anexo 

V); 

 
Horário de início das atividades: 8h00m  

Local: Unidade de Tratamento Penal Barra da Grota - UTPBG, Rodovia TO-222, KM 07, Povoado 

Barra da Grota, Caixa Postal 242 CEP: 77.835-640. 

 

 

 
II - INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 

 
a) O  curso se dará na modalidade de semi-internato, na qual os alunos permanecerão presentes 

apenas durante o período das aulas, sendo liberados no horário de almoço, janta e para dormir em 

casa. 

b) Para o referido curso serão disponibilizados as refeições. 

c) O alojamento e local para dormir é de inteira responsabilidade dos alunos. 

d) Todos os candidatos devem se apresentar para o curso com o uniforme padrão da Polícia Penal, 

que consiste em: 

 Camiseta preta da Polícia Penal (não sendo admitida a que possui sistema penitenciário); 

 Calça tática preta e; 

 Coturno preto. 
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e) O enxoval para o curso foi reduzido, devendo o aluno comparecer apena com os seguintes itens: 

 Uniforme padrão, conforme especificado no item anterior; 

 Cinto tático com: 

 Porta carregador duplo; 

 Porta carregadorde fuzil; 

 Coldre para pistola; 

 Porta algemas e; 

 Lanterna tática. 

 Óculos de proteção visual; 

 Abafador ou protetor auricular e; 

 Boonie Hat (chapéu caçador). 

 
 

Palmas, 17 de junho de 2022. 

 

Daniel Rodrigo de Araújo 

Gerente da Escola Superior de Gestão Penitenciária e Prisional 
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