ESTADO DO PARANÁ
POLÍCIA MILITAR
DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA
DEP/2 – SEÇÃO DE FORMAÇÃO

ENXOVAL DO ALUNO
CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS
Soldado PM 2ª Classe, para melhorar a vida castrense e para adequar-se à conduta
da Escola, você deverá apresentar-se em seu Estabelecimento ou Núcleo de Ensino,
conforme orientações do Centro de Recrutamento e Seleção da Diretoria de Pessoal, devendo
estar de posse dos materiais abaixo relacionados de uso pessoal e obrigatório:
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MATERIAIS:

UNIFORME
Camisetas de gola redonda inteiramente branca em algodão
* Não são permitidas camisetas do tipo “baby look” e gola “v”
Pares de meias pretas (sem detalhes)
Tênis na cor preta sem detalhes.
Calçado de cor preta para uso diário (tipo botina/coturno)
* Proibido calçado autobrilho
Calça jeans, na cor azul marinho, lisa (tradicional), de cós médio ou
alto)
Cinta com fivela de metal (militar) na cor preta
Blusa em moletom preto sem detalhes (sem touca, sem zíper, sem
bolsos)
Boné na cor preta, sem qualquer inscrição

UNIFORME PARA ATIVIDADES DIVERSAS
Chinelo de dedo na cor preta (par)

QUANTIDADE SUGERIDA
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Muda de roupa livre (calça, calção, blusa, camiseta e tênis)
*Proibido qualquer peça de roupa que faça alusão à Instituições Policiais
e Forças Armadas e a clubes esportivos

A critério do aluno

UNIFORME PARA ATIVIDADE FÍSICA

QUANTIDADE SUGERIDA

Tênis para corrida (modelo e cor livre)
Par de meias brancas (sem detalhes)
Calção para educação física na cor preta, sem detalhes (não bermuda)
Calção térmico preto para ambos os sexos
Top de lycra preto para as alunas femininas

ITENS DIVERSOS
MASCULINOS: terno completo de cor preta, camisa de cor branca,
gravata de cor preta lisa, para uso em eventos específicos
FEMININAS: terninho de cor preta, camisa de cor branca, sapato com
salto baixo, para uso em eventos específicos
Porta Crachá incolor 10X7 horizontal com presilha
Garrafa portátil para água (transparente) 500 ml
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ITENS DIVERSOS

QUANTIDADE SUGERIDA

Bloco de anotações ou caderneta que caiba no bolso traseiro da calça
Caneta esferográfica preta com tampa preta
Acessórios para costura (linha/agulha, botões, etc).
Graxa preta para sapato (pasta), escova, flanela, vela e fósforos ou
isqueiro
Caneta, caderno, borracha, lápis, prancheta e pasta escolar cor preta para
instrução
Material de higiene pessoal (exemplo: creme dental, sabonete, creme de
barbear, lâmina de barbear)
FEMININAS: Prendedores de cabelo sem enfeites, totalmente pretos
(presilhas tipo tic-tac, elásticos, grampos e redinhas tipo balé)
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A critério do aluno
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OUTRAS INFORMAÇÕES:

a. Conforme necessidade dos Núcleos ou Estabelecimentos de Ensino, poderão ser
solicitados outros itens para a padronização local.
b. Em caso de dúvidas contatar a Diretoria de Ensino e Pesquisa, Seção de Formação, pelo
telefone 041-3304-4669.
Curitiba, 26 de junho de 2022.

Assinado no orginal
Ten.-Cel. QOPM Ademar Carlos Paschoal,
Diretor Interino de Ensino e Pesquisa da Polícia Miltiar do Paraná.

