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Gerência de Integração e Capacitação

A Comissão de Concursos do Instituto de Apoio da Universidade de
Pernambuco - IAUPE/CONUPE e a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco - SDS/PE,
em atendimento ao contido na Portaria Conjunta SAD/SDS nº 105, de 17 de novembro de
2014, divulgam a relação dos itens do ENXOVAL dos candidatos classificados na 1ª etapa
e convocados para a 2ª etapa (Curso de Formação Profissional).
No dia da apresentação no Campus de Ensino Metropolitano I (CEMET I) os
candidatos convocados deverão comparecer com todos os itens do presente enxoval.

ENXOVAL - CFSd PM 2015
1. 01(uma) bolsa para viagem com alça de mão na cor preta, tamanho médio
(totalmente preta e sem logomarca).
2. 02(duas) calças jeans tradicional na cor azul marinho.
3. 04(quatro) camisas de malha(algodão) meia manga na cor branca(totalmente
branca, sem logomarca).
4. 02(dois) short totalmente azul marinho para educação física de tactel.
5. 02(dois) short térmico para feminino e masculino na cor preta.
6. 02(duas) camisetas tipo regata (algodão) branca para educação física (totalmente
branca, sem logomarca).
7. 02(dois) top tipo camiseta na cor preta para o feminino.
8. 01(um) par de tênis na cor preta(todo preto).
9. 04(quatro) pares de meias, totalmente branca de algodão (cano alto) sem frisos ou
estampas.
10. 02 (duas) toalhas de banho na cor azul marinho.
11. 01 (um) par de sandálias (havaianas, dupé, etc.) totalmente preta.
12.

02 (dois) lençóis totalmente brancos para cama de solteiro.

13.

02 (duas) fronhas totalmente brancas.

14.

01 (um) cadeado médio com chaves.

15.

Material De Higiene Pessoal (barbeador, creme de barbear, escova de dente,
sabonete, fio dental, pente, tesoura para cortar unha, etc.).
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16.

Material Didático (01 caderno de 20 matérias, canetas, lápis, borracha, corretivo,
etc.).

17.

01 (um) Copo plástico azul, com aba, 500ml.

18.

Talheres com cabo preto (colher, garfo e faca).

19.

03 (três) Cabides na cor azul.

20.

01(um) Óculos de proteção na cor preta com lentes transparentes para as
instruções de tiro policial.

21.

01(um) par de protetor auricular para as instruções de tiro policial.

