COMUNICADO Nº 002/2022

Florianópolis-SC, 19 de julho de 2022

CONCURSO PÚBLICO IGP – EDITAL 001/2021
Ficha de Matrícula e Enxoval para o Curso de
Formação 2022

A Diretoria da Academia de Perícia – DACP/PCI comunica que as aulas presenciais do
Curso de Formação do Cargo de Auxiliar Médico-Legal de 2022, referente ao Edital de Concurso
Público IGP/SC nº 001/2021, ocorrerão no período compreendido entre 01/08/2022 a 30/09/2022
das 07:30h às 22:00h.
As aulas presenciais serão realizadas no Centro de Ensino do Corpo de Bombeiros
Militar de Santa Catarina, situado na Rua Lauro Linhares, n. 1213, bairro Trindade, FlorianópolisSC.
1 – Ficha de Matrícula:
Preencher, assinar e encaminhar (anexo 01) ao e-mail: igpacape@gmail.com,
impreterivelmente, até a data de 27/07/2022;
2 – Enxoval:
2.1 – Traje acadêmico unissex
• Calça jeans azul escura, sem adereços, sem rasgos;
• Camiseta branca lisa, gola careca, manga curta;
• Moletom ou casaco preto ou jaqueta modelo Polícia Científica;
• Sapato ou tênis na cor preta por inteiro, com cadarço preto ou sem cadarço
• Cinto preto.

Rogerio de Medeiros Tocantins
Diretor da Academia de Perícia
(assinado digitalmente)
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