
ANEXO I 

Os candidatos matriculados no Curso de Formação de Oficiais deverão se 

apresentar no dia 02.06.2014, no CFA, portando os seguintes materiais e seguindo 

as recomendações abaixo: 

 Enxoval  

 Toalha de banho azul escuro identificada; 

 02 Lençóis brancos (cama de solteiro); 

 02 Fronhas brancas; 

 01 Cobertor; 

 03 Camisas brancas de gola olímpica com mangas curtas sem a identificação do aluno – 

deverá conter o símbolo da polícia militar na frente e atrás escrito POLICIA MILITAR; 

 01 Calção preto (para os discentes do sexo masculinos) conforme previsto para o aluno 

oficial - RUIPMES; 

 01 Bermuda de elanca na cor preta (para as discentes do sexo feminino) conforme 

previsto para o aluno oficial - RUIPMES; 

 01 Par de chinelos de duas tiras na cor preta; 

 03 Pares de meias brancas (cano médio); 

 01 Cantil preto; 

 02 Calças jeans na cor azul escuro (para os discentes egressos do mundo civil); 

 01 Cinto de nylon preto (padrão PMES); 

 01 Graxa preta para sapato; 

 01 Escova para lustrar sapato; 

 01 Tênis (totalmente preto); 

 01 Caderneta pequena para anotação; 

 01 Caneta com suporte prateado; 

 01 Kit para higiene pessoal (creme dental, sabonete, etc); 

 02 cadeados pequenos de segredo. 

 

 

 Corte de cabelo (conforme ANEXO II) 

 

 Discentes que já eram praças da PMES 

 DEVERÃO se apresentar devidamente uniformizados com o C1 (Conforme RUIPMES) - 

com boina – tarjeta de identificação e passadeira de aluno oficial do 1º Ano (a tarjeta 

deverá ser confeccionar com o nome utilizado enquanto praça); 

 O discente não deverá se deslocar fora do CFA com tal uniforme, devendo, para tanto, 

uniformizar-se no respectivo alojamento destinado ao CFO/1. 

 

 Discentes egressos do mundo civil 



 Deverão se apresentar devidamente uniformizados, trajando o Uniforme de Adaptação 

(Calça jeans, camisa branca de gola olímpica com mangas curtas, tênis preto, cinto de 

nylon, meias brancas - Conforme Manual do Aluno); 

 O discente não deverá se deslocar fora do CFA com tal uniforme, devendo, para tanto, 

uniformizar-se no respectivo alojamento destinado ao CFO/1. 


