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Edital Interno – SASPP/ESGEPEN – Nº 5/2022/ESGEPEN 

REFERENTE À RETIFICAÇÃO DO CURSO DE INSTRUMENTO DE MENOR 

POTENCIAL  OFENSIVO - IMPO POR MEIO, REGIDO PELO EDITAL 05/2022. 

 

Dispõe sobre a retificação do Curso de 

Instrumento de Menor Potencial  

Ofensivo - IMPO por meio da Escola 

Superior de Gestão Penitenciária e 

Prisional do Estado do Tocantins, regido 

pelo edital n° 05/2022. 

 

 

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 05/2022, 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 Instrumento de Menor 

Potencial  Ofensivo - IMPO 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: 
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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). 

2. Leia-se: 

7.1- Todos os policiais penais matriculados no Curso de Instrumento de Menor 

Potencial Ofensivo - IMPO 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 

b) Porta carregador duplo; 

c) Coldre para pistola; 

d) Porta algemas; 

e) Lanterna tática; 

f) Óculos de proteção visual; 

g) Abafador ou protetor auricular; 

h) Boonie Hat (chapéu caçador) e; 

Documento foi assinado digitalmente por DANIEL RODRIGO DE ARAÚJO em 18/10/2022 15:30:51.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site https://sgd-ati.to.gov.br/verificador, informando o código verificador: 5006DDE601217C4D



 

i) Tonfa Policial (Não Retrátil) -  Conforme imagem abaixo: 

 

 

 

Palmas, 18 de outubro de 2022. 

 

Daniel Rodrigo de Araújo 

Gerente da Escola Superior de Gestão Penitenciária e 

Prisional 
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