ACAPE – Academia de Perícia

CONCURSO PÚBLICO IGP – EDITAL 001/2017
COMUNICADO n. 001/2019
Ficha de Matrícula e Enxoval para o Curso de Formação 2019
A ACAPE comunica que será realizado o Curso de Formação das Carreiras de Perito Oficial
e Técnico Pericial de 2019, referente ao Edital de Concurso Público IGP/SC nº 001/2017 no
período compreendido entre 01/10/2019 a 03/12/2019 das 07:30h às 22:00h, em duas etapas.
A primeira etapa será realizada no Auditório do Centro Administrativo da Secretaria de
Segurança Pública, situado na Avenida Governador Ivo Silveira, nº 1521, bairro Capoeiras,
Florianópolis/SC, entre os dias 01/10/2019 e 25/10/2019, e a segunda etapa será realizada no
Centro de Ensino da Polícia Militar de Santa Catarina, situado na Avenida Madre Benvenuta,
nº 265, bairro Trindade, Florianópolis/SC, entre os dias 26/10/2019 a 03/12/2019.
1 – Ficha de Matrícula:
Preencher e encaminhar (anexo 01) ao e-mail: acape@igp.sc.gov.br até a data de 30/09/2019
e na data de início do Curso de Formação, entregar o original à Coordenação do evento;
2 – Enxoval:
Traje acadêmico unisex







Calça jeans azul escura, sem adereços, sem rasgos;
Camiseta branca lisa, gola careca, manga curta;
Moleton ou casaco preto ou jaqueta modelo IGP;
Sapato ou tênis na cor preta por inteiro, com cadarço preto ou sem cadarço e
Cinto preto.

Traje acadêmico social
Traje masculino – traje social completo: terno de coloração escura e sólida (azul marinho,
cinza carvão, cinza médio, cinza claro ou preto); camisa social; gravata sóbria; cinto e sapato
social.
Traje feminino – traje social completo: terninho ou blazer de coloração escura e sólida (azul
marinho, cinza carvão, cinza médio, cinza grafite ou preto); camisa social feminina; calça
social ou saia na altura do joelho e de coração escura; e sapato social.
Florianópolis, 27 de setembro de 2019.
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