SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO PARANÁ
ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL

ENXOVAL DO ALUNO - ESPC 2022
MATERIAIS
Camisetas brancas, feitas em algodão, gola redonda, sem
decotes, manga curta, sem nenhuma estampa
Calça tática na cor preta, sem nenhuma marca colorida ou
estampa
Tênis na cor preta sem detalhes coloridos
Bota tática na cor preta
Meias pretas para uso diário nas aulas
Meias brancas, sem detalhes coloridos
Para as mulheres: calça legging ou de agasalho, na cor
preta, sem detalhes coloridos, na educação física e defesa
pessoal
Para os homens: calça de agasalho na cor preta, sem
detalhes coloridos, na educação física e defesa pessoal
Blusa de moletom ou 2° pele, sem capuz, na cor preta, sem
detalhes coloridos
Calção na cor preta, sem estampas ou detalhes coloridos,
para uso na educação física, sendo para as mulheres
indispensável o uso de bermuda de lycra, na cor preta sob o
calção
Coldre tático de cintura para pistola de nylon ou polímero,
modelo universal
Cinto tático na cor preta
Para os homens: terno ou costume preto, sem detalhes,
riscas ou marcas; camisa social branca e gravata longa
tradicional e regular, sem detalhes, da seguinte cor:
. vermelha para alunos Delegados;
. azul médio para alunos Investigadores;
. verde médio, para alunos Papiloscopistas;
. cinza médio, para alunos Escrivães
Para as mulheres: calça social preta, blazer preto e camisa
branca, meia fina, sapato social preto com salto médio ou
baixo, tudo sem detalhes ou coloridos
Para os homens: cinto e sapato social na cor preta, tudo sem
detalhes ou coloridos
Óculos e Abafador para Instrução de Tiro
Proibido o uso de gorro, luvas, cachecol, boné e demais
acessórios
Proibido utilizar camisetas com Brasão Oficial da Polícia Civil

Curitiba, 20 de julho de 2022
Rafael Ferreira Vianna
Diretor da ESPC
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