CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 01/2019-SAP/SC
LISTA DE MATERIAIS E UNIFORMES
O DIRETOR DA ACADEMIA DE ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL E SOCIOEDUCATIVA - ACAPS,
no uso de suas atribuições, divulga a lista de materiais e uniformes para os candidatos
classificados entre os 980 (novecentos e oitenta) que participarão da 6ª fase do Concurso
Público, de acordo com o subitem 14.7 do Edital 01/2019-SAP/SC, conforme consta no
ANEXO I.
ANEXO I
DO ENXOVAL DO ALUNO
1. Atividades diárias e Estágio Supervisionado:
*Imagens meramente ilustrativas
a) 02 Calças táticas modelo operacional DEAP preta (em ripstop).

b) Camiseta de gola redonda preta sem adereços sem decotes, bordado em BRANCO no
quadrante superior esquerdo o NOME e um (01) SOBRENOME do aluno em letras maiúsculas,
fonte Arial, tamanho 32, espaçamento simples:
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c) Moletom ou jaqueta preta lisa, sem adereços sem decotes, bordado no quadrante superior
esquerdo o NOME e um (01) SOBRENOME do aluno em letras maiúsculas, fonte Arial,
tamanho 32, espaçamento simples:

d) 01 boné totalmente preto (sem inscrições e/ou logotipos);

e) 01 par de coturno OU boot tático na cor preta.

f)

Cinto tático em nylon preto
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g) Coldre Universal de cintura para pistola Taurus (PT940, PT100 e TH9).
Sugestão: coldre rígido (polímero, kydex...)

Nylon

OU

Polímero (encaixe)

OU

Polímero (cinto) ...

h) Porta carregador universal (.40SW, 9mm). Sugestão: rígido

i)

Óculos de proteção para estande de tiro.

Obs: o aluno que utiliza óculos de grau não precisa utilizar óculos de proteção.

j)

Abafador (protetor auricular) para aula prática de tiro (plug ou concha).
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k) Kit de limpeza para pistola, contendo: 1 escova de nylon e 01 escova latão, óleo para
lubrificação de arma e flanela.

l)

Caneca de material resistente (plástico, alumínio, ...)

m) 01 tubo de repelente e 01 de protetor solar para as aulas práticas.
n) Mochila preta de 30 a 40 litros (aproximadamente).
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2. Aula de Defesa Pessoal:
a) Calça esportiva na cor preta, sem transparência e adereços (masculino);

b) Calça esportiva ou tipo legging na cor preta sem transparência e adereços (feminino);

c) Camiseta manga curta na cor preta, sem adereços e decotes, que cubra todo tronco
(abdômen e costas), estampado no quadrante superior esquerdo o NOME e um (01)
SOBRENOME do aluno em letras maiúsculas, fonte Arial, tamanho 32, espaçamento simples:

d) Chinelo de dedo (qualquer cor, qualquer modelo);
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3. Aula de Atividade Física e Saúde:
a) Calça ou bermuda (calção) na cor preta, sem adereços (masculino).

b) Calça esportiva ou tipo legging na cor preta sem transparência e adereços. (feminino);

c) Camiseta manga curta na cor preta, sem adereços e decotes, que cubra todo tronco
(abdômen e costas), estampado no quadrante superior esquerdo o NOME e um (01)
SOBRENOME do aluno em letras maiúsculas, fonte Arial, tamanho 32, espaçamento simples,
cor preta:

d) Tênis para corrida, qualquer cor.

Obs.: Se houver algum detalhe nos uniformes de cor diversa da mencionada, o discente poderá pintá-lo com tinta permanente.
Obs.2: Aconselhamos que o aluno tenha, ao menos, duas camisetas.
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4. Traje Social para Eventos e Formatura:
a) Masculino: Terno e calça cor preta, camisa cor branca, gravata cor sóbria, par de meias cor
preta, par de sapatos cor preta (sem adereço).

b) Feminino: Terno e calça ou saia social (comprimento na altura do joelho, sem fenda, sem
adereços) cor preta, camisa cor sóbria, sapato cor preta (sem adereço), salto baixo:

Todos os trajes e materiais previstos para o desenvolvimento das atividades em Sala de Aula,
Estágio Supervisionado, Defesa Pessoal, Atividade Física ou Eventos deverão ser discretos tanto na
tonalidade, quanto na apresentação, e são de responsabilidade e encargo do candidato-aluno. Cada
aluno deverá providenciar uniforme de uso próprio para as atividades diárias.

Florianópolis, 21 de fevereiro 2020.
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