ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR DO BARRO BRANCO/2018 N.º 181
1.º semestre
CONCURSO PÚBLICO/FUNDAÇÃO VUNESP
Av. Agua Fria, 1923 – Água Fria
CEP 02333-001 – São Paulo – SP
Tel.: (11) 2997-7039
Internet: www.polmil.sp.gov.br
FUNDAÇÃO VUNESP
Rua Dona Germaine, Buchard, 515 – Água Branca
CEP 05002-062 – São Paulo – SP
Tel.: (11) 3874-6300
Internet: www.vunesp.com.br
MANUAL: pela Internet.
TAXA: R$ 130,00.
INSCRIÇÕES: de 27/9/2017 a 26/10/2017, pela Internet.
DOCUMENTO: original da carteira de identidade.
EXAMES: 19 de novembro de 2017 – manhã (Prova Objetiva)/ Tarde (Prova Dissertativa).

Cursos e Vagas
Formação de Oficiais Feminino/Masculino – CFO (221).
Obs.:

I = Integral

São requisitos para ingresso no Bacharelado em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública:
- ser brasileiro;
- ter idade mínima de 17 (dezessete) anos;
- ter idade máxima de 30 (trinta) anos de idade, exceto para o candidato pertencente aos quadros da Polícia Militar do Estado
de São Paulo;
- ter estatura mínima, descalço e descoberto, de:
- 155cm (cento e cinquenta e cinco centímetros), se mulher;
- 160cm (cento e sessenta centímetros), se homem;
- haver recolhido a taxa de inscrição prevista neste Edital.
O candidato ao ingresso poderá apresentar tatuagem, exceto quando:
- divulgar símbolo ou inscrição ofendendo valores e deveres éticos inerentes aos integrantes da Polícia Militar;
- fizer alusão a:
- ideologia terrorista ou extremista contrária às instituições democráticas ou que pregue a violência ou a criminalidade;
- discriminação ou preconceito de raça, credo, sexo ou origem;
- ideia ou ato libidinoso;
- ideia ou ato ofensivo aos direitos humanos;
- for visível na hipótese do uso de uniforme que comporte camisa de manga curta e bermuda, correspondente ao uni
forme operacional de verão, conforme descrito no “Anexo F”deste Edita

Obs.: Datas, cursos, número de vagas e período sujeitos a alterações pela comissão de vestibulares da Instituição.

Data: 25/9/2017.

