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Item

Descrição
Cobertura (Obrigatório)

1



Boné preto;



Liso;



Sem adereços, inscrições, logotipos ou
logomarcas.

Máscara (Obrigatório)
2



Branca



Lavável em tecido; ou



Descartável.

Camiseta (Obrigatório)

3



Branca, feita em algodão;



Gola redonda, sem decotes;



Sem adereços, inscrições, logotipos ou
logomarcas;



Nome em bordado, sublimação ou
serigrafia:
o
o
o

1 Nome e 1 Sobrenome do aluno
Letras Maiúsculas;
Fonte Arial, tamanho 42,
espaçamento Simples;
O tamanho total dos nomes não
deverá extrapolar de 10x6cm.

Casaco (Opcional)

4



Moletom branco;



Gola redonda, sem decotes, capuz, ou
bolsos;



Sem adereços, inscrições, logotipos ou
logomarcas;



Nome em bordado, sublimação ou
serigrafia:
o
o
o

1 Nome e 1 Sobrenome do aluno
Letras Maiúsculas;
Fonte Arial, tamanho 42,
espaçamento Simples;
O tamanho total dos nomes não
deverá extrapolar de 10x6cm.

Imagens ilustrativas

Calça (Obrigatório)
5



Modelo tática;



Cor preta;



Feita em Ripstop.

Calçado (Obrigatório)

6



Cor preta;



Coturno cano alto (1); ou



Bota tática cano alto (2); ou



Bota tática cano curto (3).

(1)

(2)

(3)
Cinto (Obrigatório)

7



Cor preta;



Reversível;



Feito em lona;



Modelo militar;



Fivela preta.

Segunda pele ou manguito (Opcional)
8



Cor preta;



Sem estampas;



Sem detalhes, logomarcas ou logotipos.

Cinto tático (Obrigatório)
9



Cor preta;



Qualquer sistema de engate de módulos;



Fivela de desengate rápido.

Módulo de algema (Obrigatório)

10



Cor preta;



Fechado;



Sistema de engate condizente com o
cinto tático (Item 8);



Feito em polímero (1); ou



Feito em cordura (2).

(1)

(2)
Fiel (Obrigatório)

11



Cor preta;



Retrátil;



Sistema de engate condizente com o
cinto tático (Item 8);



Feito em polímero.

Todos os trajes e materiais previstos para o desenvolvimento das atividades
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.

