SECRETARIA DE
DEFESA SOCIAL

Curso de Formação e Habilitação de Praças (CFHP)) da PMPE
2ª Convocação
Os candidatos que realizaram
realizara a entrega da documentação para matrícula no Curso de
Formação e Habilitação de Praças (CFHP) da Polícia Militar, após convocação realizada
por meio da Portaria Conjunta SAD/SDS nº 027, de 17/04/2017, publicada no Diário
Oficial do Estado de 18/04/2017, devem apresentar-se
se no Campus de Ensino
Metropolitano I (CEMET I) - antigo CFAP, localizado na BR 232, km 8,3 - Curado Jaboatão dos Guararapes,, PE, no dia 25 de setembro de 2017 (segunda
segunda-feira) às 07
horas, para inicio do Curso,
urso, trazendo
traze
consigo o seguinte enxoval:
1) 01 (uma) bolsa para viagem com alça de mão na cor preta, 60 (sessenta)
centímetro de comprimento, com abertura principal em meia lua, totalmente
to
preta e sem logomarca.
2) 02(duas) calças jeans tradicional na cor azul marinho.
3) 04 (quatro) camisas de malha (algodão)
(algodão) meia manga na cor branca sem
logomarca, gola e punho e ribana.
4) 02 (dois) shorts totalmente cinza escuro em tactel, sem bolso.
5) 02 (dois) shorts térmicos de lycra na cor preta (sem detalhes).
6) 02 (duas) camisetas tipo regata (algodão) branca para educação
educação física sem
logomarca.
7) 02 (dois) tops tipo camiseta, na cor preta para o feminino.
8) 01 (um) par de tênis
ênis na cor preta
pret sem detalhes.
9) 04 (quatro) pares de meias, totalmente branca de algodão (cano
(cano alto) sem
frisos ou estampas.
10) 01 (uma) toalha de banho
ban na cor azul marinho.
11) 01 (um) par de sandálias, tipo
tip japonesa preta (em borracha).
12) 01 (um) cadeado pequeno com chaves,
chaves, para utilização na bolsa.
13) Cinto de nylon preto,
reto, com fivela militar preta.
14) Boné azul marinho em tactel.
15) Material Didático (01 caderno
caderno universitário, canetas azul e preta, corretivo).
16) 01 (um) Copo plástico azul, com aba, 300ml.
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