
 

ACADEMIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO CEARÁ 
COORDENAÇÃO DE ENSINO E INSTRUÇÃO - COENI 

CÉLULA DE ENSINO CIVIL E INTEGRADO - CECI 
CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PEFOCE – 2022 

INFORMAÇÕES INICIAIS 
 

1 – O Seminário de abertura do Curso será realizado no dia 17/01/2022 devendo o 

candidato apresentar-se às 8 horas, munido de documento oficial com foto, comprovante 
de vacinação (passaporte sanitário) impresso, conforme decretos estaduais nº 34.418, 

de 27 de novembro de 2021, e nº 34.475, de 16 de dezembro de 2021 e resultado de 
exame RT-PCR negativo, e que tenha sido emitido até 72 horas antes da data do início 

do curso. O local do seminário de abertura será divulgados em data oportuna. 

1.1 – O candidato deve estar devidamente fardado conforme o Manual de Fardamento 
da Academia, sendo obrigatório o uso de máscara de proteção facial na cor branca. 

Ressalta-se que, os candidatos devem adquirir com custos próprios o fardamento e 

deverão bordar o “nome de guerra” a ser oportunamente informado pela AESP/CE;  

(Confira a relação de empresas credenciadas para venda do uniforme da Aesp 
neste link: https://www.aesp.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/29/2021/12/RELACAO-FORNECEDORES-2021.pdf ); 

1.2 – Além do fardamento completo os homens deverão se apresentar no Seminário de 

abertura com cabelo cortado no máximo na máquina 3 e não poderão estar com barba 

e/ou bigode. 

1.3 -  Além do fardamento completo as mulheres deverão estar com o cabelo preso (rabo 

de cavalo ou coque) e os brincos, caso optem por usar, não poderão ultrapassar o lóbulo 

da orelha. 

2 – No Seminário de abertura os candidatos terão as demais informações a respeito do 

Curso de Formação.  

3 - Com vistas ao pagamento da bolsa custeio os candidatos que desejem e tenham direito 

ao referido benefício, deverão ter conta corrente individual no Banco Bradesco. (Obs: Não 

pode ser conta conjunta; conta salário; conta poupança ou conta empresa).  

 

FORTALEZA, 10 DE JANEIRO DE 2022 

EQUIPE DA CÉLULA DE ENSINO CIVIL E INTEGRADO 


