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COMUNICADO – 1/SASPP 

 

O Superintendente de Administração dos Sistemas Penitenciário e Prisional do 

Estado do Tocantins informa aos candidatos matriculados no Curso de Formação do 

Grupo de Intervenção Rápida – CFGIR/TO-2019, que: 

 

1 – Os candidatos matriculados no Curso de Formação do Grupo de Intervenção 

Rápida – CFGIR/TO-2019, deverão apresentar-se no dia 06 de outubro de 2019 as 

08:00 horas no Núcleo de Custódia e Casa de Prisão Provisória de Palmas, 

localizada na rodovia TO-020, km 02, saída para Aparecida do Rio Negro, CEP 

77.000-000 para o credenciamento, conferência e entrega de materiais a serem 

utilizados durante o CFGIR/TO-2019.  

2 – Os candidatos servidores de cargo efetivo dos Sistemas Penitenciário e Prisional 

do Estado do Tocantins matriculados deverão comparecer, no local da 

apresentação, 30 minutos (trinta) de antecedência usando o uniforme padrão dos 

Sistemas Penitenciário e Prisional do Estado do Tocantins (padrão full), munidos de 

todos os documentos pessoais e dos itens de uso obrigatório constantes nos Anexos 

V e VI do Edital Nº 008/ESGEPEN/2019 publicado no Diário Oficial n.º 5.440 de 12 

de setembro de 2019.  

3 – Os candidatos convidados de outras forças da segurança pública do Estado do 

Tocantins e os agentes penitenciários e/ou operadores de segurança penitenciária 

de outros Estados deverão comparecer ao Local da Apresentação com 30 minutos 

(trinta) de antecedência para o credenciamento, conferência e entrega dos materiais 

a serem utilizados no curso, usando o uniforme padrão do seu Estado ou Instituição 

de origem (padrão full), bem como deverão apresentar-se com todos os itens 

obrigatórios referidos nos Anexos V e VI do Edital Nº 008/ESGEPEN/2019 publicado 

no Diário Oficial n.º 5.440 de 12 de setembro de 2019.  

4 – Os candidatos matriculados no CFGIR/TO-2019 deverão apresentar-se para o 

curso e manter-se diariamente com o bigode e barbas raspados e com os cabelos 
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cortados com máquina no máximo n.º 1 (um), ou outro corte de cabelo, conforme 

solicitação expressa dos instrutores, aprovada pela Coordenação Geral, se do sexo 

masculino. As mulheres, deverão apresentar-se com os cabelos presos em coque 

com “redinha” na cor preta.  

5 – Fica estipulado que a primeira aula será às 14h, do dia 06 de outubro, na sede 

da Escola Superior de Gestão Penitenciária e Prisional - ESGEPEN/TO, 

localizada na Quadra 103 Sul, Rua SO 05, lote 22 - Plano Diretor Sul. Tel: 3218-

6721. E-mail: esgepen@gmail.com, ou em outro local a definir, conforme publicação 

antecipada em comunicado oficial. 

6 – Fica estipulado que a Solenidade de Abertura será no Núcleo de Custódia e 

Casa de Prisão Provisória de Palmas, localizada na rodovia TO-020, km 02, saída 

para Aparecida do Rio Negro, CEP 77.000-000. 

7 – Fica Estipulado que os alunos inscritos deverão levar, obrigatoriamente, pelo 

manos um kit costura, as suas expensas, contendo: linha branca, linha preta, 

agulha, alfinete. 

 

 

 

 

 

Palmas, 01 de outubro de 2019. 

 

Orleanes de Sousa Alves 

Superintendente de Administração dos Sistemas Penitenciário e Prisional do Estado 

do Tocantins 
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