CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS
1º CENS DO EDITAL Nº DP-1/321/21

ORIENTAÇÕES PARA ESCOLHA DE VAGAS
ESCOLHA DE VAGAS
17JAN22 (segunda-feira)
ESCOLA SUPERIOR DE SOLDADOS
RUA DR. FELIPE PINEL, 2859 - PIRITUBA
Tel: (11) 3540-0058
ESTAÇÃO DE TREM VILA CLARICE
Classificação
Final Edital
1º ao 300º
301º ao 600º
601º ao último

Horário
Apresentação
07h00
09h00
09h30

A escolha de vagas será realizada em 17 de janeiro de 2022, onde o recémempossado escolherá a Organização Policial Militar (OPM) para frequentar o 1º Ciclo
de Ensino (CENS) do Curso de Formação de Soldados (CFSd), conforme o número de
vagas disponível e sua classificação no edital.
Os candidatos deverão comparecer na referida data, na sede da Escola Superior
de Soldados, portando seu documento de identificação original (RG ou CNH com foto),
nos horários a seguir de acordo com a sua classificação.
Recomenda-se a utilização de transportes públicos CPTM (Linha Rubi,
estação de trem Vila Clarice), tendo em vista limitação na quantidade de vagas
para estacionamento.
Devido à necessidade da adoção de medidas de enfrentamentos a epidemia de
COVID-19, é OBRIGATÓRIO uso de máscara pelos candidatos durante a permanência
na Escola Superior de Soldados, ficando vedada entrada e permanência de
acompanhantes (mesmo militares da ativa ou da reserva) durante o processo de
escolha das vagas.
Na ESSd não há cantina e também não será fornecida alimentação neste primeiro
dia.
Em 18JAN22, às 08h00, deverão se apresentar na unidade escolhida.

Os Soldados PM 2ª Classe (Sd PM 2ª Cl) aprovados no concurso de admissão
regulado pelo Edital nº DP-1/321/21 deverão frequentar o Curso de Formação de Soldados
(CFSd).
O Curso de Formação de Soldados, destinado a qualificar tecnicamente o Soldado
PM, no início de carreira para as funções próprias de polícia ostensiva e de preservação da
ordem pública, é dividido em dois Ciclos de Ensino (CENS) com duração aproximada de
seis meses cada, desenvolvido sob responsabilidade da Escola Superior de Soldados
(ESSd) em sua sede e nos Núcleos Formadores espalhados pelo território do Estado de
São Paulo, conforme previsão na tabela abaixo:

Curso de Formação de Soldados - PROPOSTA DE DISTRIBUIÇÃO 2022
1º CENS - Edital nº DP-01/321/21
Início: 14JAN22 Término: 01JUL22
Nº

OPM

Vagas de
ALOJAMENTO

Capacidade

LOCALIDADE
M

F

TOTAL

M

F

1

ESSd

Av Dr Felipe Pinel, 2.859 - São
Paulo (Estação de Trem Vila
Clarice)

628

121

749

160

44

2

ESB

Rod. Pref. Luiz Salomão
Chamma, 4701 - Franco da Rocha

70

10

80

140

40

3

CPRv

Av. Emb. Macedo Soares, 12.889
- São Paulo

40

20

60

40

20

Rua Dr Jorge Miranda, 238 –
(Metrô Tiradentes) - São Paulo

70

30

100

32

16

808

181

989

352

116

4 CPChq

TOTAIS

VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19
A Polícia Militar orienta para que os recém-empossados, já se apresentem
vacinados com as doses recomendadas pelo Ministério da Saúde, conforme
cronograma da Secretaria da Saúde, caso não tenham restrição médica ou haja recusa
a vacina.

VOCÊ JÁ TOMOU VACINA?
Quem tomou vacina deverá apresentar obrigatoriamente o comprovante de
vacinação no dia da Escolha de Vagas (17JAN22), e no caso do empossado não
possuir a carteira de vacinação contra a Covid-19, baixar o aplicativo Poupa Tempo
Digital para obter o certificado digital de vacinação.

VOCÊ TEM RESTRIÇÃO MÉDICA DA VACINA?
Quem tem restrição médica, deverá trazer obrigatoriamente o atestado médico no
dia da escolha de vagas.

NÃO QUERO TOMAR VACINA.
Aos que se recusarem a tomar a vacina, assinarão um termo de recusa, a ser
preenchido no dia da escolha de vagas.

AINDA NÃO TOMEI A PRIMEIRA DOSE
Caso o empossado não tenha tomado a primeira dose, deverá fazer o précadastro no site www.vacinaja.sp.gov.br

PREENCHER ESTE FORMULÁRIO OBRIGATORIAMENTE
até o dia 13JAN21 (quinta-feira) às 10h00
https://forms.gle/nE7DHK8GLpKzzBpK8

DA CONTA BANCÁRIA
TENHO QUE TER CONTA NO BANCO DO BRASIL OBRIGATORIAMENTE?
- SIM, os vencimentos dos Policiais Militares são efetuados por meio de conta
bancária no Banco do Brasil.
JÁ TENHO CONTA ABERTA NO BB!
- Apresentar seus dados bancários na ocasião da apresentação na unidade em
que do 1º CENS do CFSd, em 18JAN22
NÃO TENHO CONTA ABERTA NO BB
- Providenciar a abertura da conta no Banco do Brasil mediante preenchimento de
formulário, disponibilizado pelo banco, anexando cópia da cédula de identidade RG,
CPF ou CNH e comprovante de endereço atual (água, luz, telefone, gás ou TV por
assinatura).
Caso possua/opte pela “Conta Fácil” aberta pelo celular, deverá ser convertida em
Conta “tradicional” em qualquer agência bancária.
Na ESSd possui um posto bancário do BB, aos que optarem pela ESSd.

DO PROCESSO SELETIVO PARA FREQUÊNCIA NA ESCOLA
SUPERIOR DE BOMBEIROS (ESB)
Os Sd PM 2ª Cl que pretendem frequentar o CFSd na Escola Superior de
Bombeiros serão submetidos a processo seletivo específico, com disponibilidade de 80
vagas, nos dias 15JAN22 (sábado) e 16JAN22 (domingo).
Os candidatos aprovados no processo seletivo frequentarão o 1º e 2º CENS do
Curso de Formação de Soldados na especialidade Bombeiro e Defesa Civil
desenvolvido na ESB.
Os candidatos do processo seletivo deverão comparecer na ESSd, em 17JAN22
no

horário

estabelecido

de

acordo

com

a

classificação,

para

participarem

obrigatoriamente da escolha do núcleo formador, inclusive os aprovados no processo
seletivo.
Segue o link com informações sobre o processo seletivo para realizar o Ciclo de
Ensino

no

Corpo

de

Bombeiros.

Leia

https://forms.gle/RiN8pK32FAocUFer9 .

SEJAM BEM VINDOS!

atentamente

todas

as

orientações.

ENXOVAL Sd PM 2ª Cl (MASCULINO)
UNIFORME
 02 calças jeans – azul marinho
 04 camisetas brancas com manga curta – gola careca
 01 abrigo de Educação Física azul royal - em tecido de helanca, 100% poliamida, fechada
na frente por zíper de nylon branco, com 2 listras laterais na cor preta (na blusa e calça)
 01 calção (bermuda) azul-royal - em tecido de helanca, 100% poliamida com duas listras
laterais na cor preta
 01 bermuda térmica azul royal
 01 cinto de lona padrão PM
 04 pares de meias pretas
 04 pares de meias brancas
 01 gorro com pala azul royal para condicionamento físico (modelo PM)
 01 casquete (modelo PM) (deverá ser adquirido somente durante o curso)
 01 par de chinelos preto
 01 par de tênis preto
 01 sunga azul royal para natação
 01 touca para natação PRETA (a ser adquirido durante o curso)
 01 óculos de natação (a ser adquirido durante o curso)
 02 cadeados com segredo
 05 Máscaras pretas de proteção individual

HIGIENE PESSOAL





Toalha
Sabonete
Escova e creme dental
Pente

MATERIAL DE ESTUDOS
 Caderno para anotações, C
 Canetas (azul e preta), Lápis e Borracha.








Graxa preta e escova para sapatos
Desodorante
Aparelho de barbear
Lençol e fronha brancos
Recipiente Álcool Gel (50ml) uso pessoal

MATERIAL DE SEGURANÇA – TIRO DEFENSIVO
 Protetor auditivo - formado por duas conchas em plástico e espuma ligadas por um arco
flexível de plástico; capacidade de atenuação: nrr (nível de redução de ruído) mínimo de 17
decibéis (db); nrrsf (nível de redução de ruído subject fit) no mínimo 14 db.
Obs: o modelo, lote e o nº do certificado de aprovação do ministério do trabalho (ca) devem
ser especificados do equipamento.
 Protetor ocular - material plástico, transparente e com proteção lateral.

ESCOLA SUPERIOR DE SOLDADOS “CORONEL PM EDUARDO ASSUMPÇÃO”
Av. Dr. Felipe Pinel, 2.859 – CEP: 02939-000 – Vila Clarice – São Paulo – SP.

ENXOVAL Sd PM 2ª Cl (FEMININO)
UNIFORME
 02 calças jeans – azul marinho
 04 camisetas brancas com manga curta – gola careca
 01 abrigo de Educação Física azul royal - em tecido de helanca, 100% poliamida, fechada
na frente por zíper de nylon branco, com 2 listras laterais na cor preta (na blusa e calça)
 01 calção (bermuda) azul-royal - em tecido de helanca, 100% poliamida com duas listras
laterais na cor preta
 01 bermuda térmica azul royal
 01 top (recorte em U) – azul ou preto
 01 cinto de lona padrão PM
 04 pares de meias pretas
 04 pares de meias brancas
 01 gorro com pala azul royal para condicionamento físico (modelo PM)
 01 casquete (modelo PM) (deverá ser adquirido somente durante o curso)
 01 par de chinelos preto
 01 par de tênis preto
 01 maiô (tipo macaquinho) azul royal para natação
 01 touca para natação PRETA (a ser adquirido durante o curso)
 01 óculos de natação (a ser adquirido durante o curso)
 02 cadeados com segredo
 05 Máscaras pretas de proteção individual

HIGIENE PESSOAL






Toalha
Sabonete
Escova e creme dental
Pente
Recipiente Álcool Gel (50ml) uso pessoal

 Graxa preta e escova para sapatos
 Desodorante
 Rede para cabelo na cor do cabelo, prendedor preto
e grampos ou similar discretos
 Lençol e fronha brancos

MATERIAL DE ESTUDOS
 Caderno para anotações
 Canetas (azul e preta), Lápis e Borracha

MATERIAL DE SEGURANÇA – TIRO DEFENSIVO
 Protetor auditivo - formado por duas conchas em plástico e espuma ligadas por um arco
flexível de plástico; capacidade de atenuação: nrr (nível de redução de ruído) mínimo de 17
decibéis (db); nrrsf (nível de redução de ruído subject fit) no mínimo 14 db.
Obs: o modelo, lote e o nº do certificado de aprovação do ministério do trabalho (ca) devem
ser especificados do equipamento.
 Protetor ocular - material plástico, transparente e com proteção lateral.

ACESSÓRIOS FEMINOS
CABELOS: preso por coque baixo, fixado na altura da nuca, apenas com elástico preto,
presilhas tipo “tic-tac” (preto para cabelos escuros e prata para loiros), com redes (redinhas)
da cor dos cabelos.
UNHAS: poderão ser usados esmaltes de cor única, nas tonalidades de vermelho, tonalidades
de rosa, tons terrosos (marrom), azul escuro, verde escuro, preto, branco, cinza, bege ou
creme, francesinhas com esmalte na cor branca ou apenas uma base incolor.
MAQUIAGEM: as policiais poderão usar maquiagem discreta, adequada ao tom de pele e à sua
fisionomia, estabelecendo equilíbrio e harmonia, sem exageros, devendo, assim, ser
observados os seguintes parâmetros: optar pelo uso de sombras claras ou cores frias; a
tonalidade do batom deve ser balanceada e harmonizar com os olhos, evite a combinação de
esfumados escuros e batons vermelhos para o dia; o rímel mais indicado é o preto ou marrom,
“blush” em tons opacos e suaves, evite os cintilantes, use máscara de cílios e procure usar um
delineado fino.
BRINCOS: autorizado o uso de par de brincos solitário com tarraxa e incrustação de pedra,
pérola ou do modelo "bolinha de ouro", devendo ser pequenos (até 8 mm de diâmetro),
discretos e sem pingentes; um em cada orelha, havendo mais de um furo na orelha, o brinco
será usado naquele existente no lóbulo.

ESCOLA SUPERIOR DE SOLDADOS “CORONEL PM EDUARDO ASSUMPÇÃO”
Av. Dr. Felipe Pinel, 2.859 – CEP: 02939-000 – Vila Clarice – São Paulo – SP.

