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EDITAL PARA O 1º CURSO DE COMBATE VELADO 

 

EDITAL Nº 03 DOE/ACADEPOL/DG/SSP 

 

A Academia de Policia Civil do Estado do Piauí, através da Divisão de 

Operações Especiais – D.O.E., Delegacia Geral e Secretaria de Segurança 

Pública torna público o calendário do I Ciclo do Curso de Combate Velado no 

âmbito da Policia Civil, e, ainda,  

 

CONSIDERANDO que o Estatuto da Polícia Civil, Lei Complementar nº 

37/2004, art.75, II, cabe a Academia de Polícia Civil realizar treinamentos, 

aperfeiçoamento e especialização, objetivando a capacitação técnico-

profissional do policial civil. 

 

CONSIDERANDO proporcionar ao servidor público da área de segurança, 

conhecimentos especializados no âmbito operacional. 

 

CONSIDERANDO que a atividade policial exige de cada profissional uma 

formação/qualificação continuada, capacitando e especializando os servidores 

integrantes de seus quadros, a fim de que possam desempenhar de forma 

eficiente e eficaz as atividades policiais cotidianas e excepcionais, no âmbito 

específico de sua atividade e outros ativos de segurança pública, as quais 

exigem um preparo técnico profissional avançado e específico, em face das 

exigências declinadas pela sociedade, com relação ao combate a criminalidade 

comum e o crime organizado, para a qual prestam serviço e que busca cada 

vez mais o pleno Estado de Direito e do exercício da democracia. 

 

TORNA pública a abertura de processo seletivo, com vistas à realização das 

inscrições dos alunos do 1º Ciclo do Curso de Combate Velado que será 

ministrado na Academia de Polícia Civil do Piauí – ACADEPOL/PI. 

 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1 O processo seletivo será regido por este edital e executado pela 

Divisão de Operações Especiais da Policia Civil do Estado do Piauí 

e ACADEPOL. 

1.2 O público alvo deste curso são Policiais Civis, Policiais Militares, 

Policiais Federais, Policiais Rodoviários Federais, Agentes 



 

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ 
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 

ACADEMIA DE POLÍCIA CIVIL 

 
 

Rua Francisca de Melo Lobo, 505, Bairro Saci, CEP.: 64.020-430, Teresina-PI 
Fone/fax: (86) 3216 5279 

E-mail: acadepol@pc.pi.gov.br 
 

Penitenciários, Guardas Municipais e Forças Armadas (Exército, 

Marinha e Aeronáutica). 

1.3  A seleção dos alunos de que trata este edital compreenderá 

avaliação da Ficha de inscrição. 

 

2. DAS VAGAS  

 

 2.1 A vagas serão distribuídas conforme quadro a seguir: 

 
LOCAL DO CURSO DATA VAGAS 

TERESINA 
 

15 e 16 de junho 30 

 
TERESINA 06 e 07 de julho 

 
30 

 
TERESINA 

 
13 e 14 de julho 

 
30 

 
TERESINA 

 
21 e 22 de julho 

 
30 

 

           2.1.1 Das 30 vagas, 08 serão direcionadas para instituições co-irmãs da 

área da segurança publica. 

           2.1.2 Caso não preencha as vagas destinadas as outras instituições, as 

mesmas serão redistribuídas para os integrantes da Policia Civil do Estado do 

Piauí. 

 

3. DAS INSCRIÇÕES  

 

3.1 Os interessados deverão preencher a ficha de inscrição no sítio 

https://goo.gl/forms/9F15xU9FksCNkpmk1, no período de 06 a 12 de 

junho de 2018. 

3.2 O deferimento das inscrições serão analisados em ordem 

cronológica até o limite de vagas ofertadas. 

3.3 O policial somente poderá realizar o curso com a anuência do seu 

superior imediato da sua respectiva lotação; 

 

4. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

4.1 As informações sobre o presente processo de inscrição, bem como o 

resultado das etapas de seleção serão divulgados no site da Polícia 

Civil. 

https://goo.gl/forms/9F15xU9FksCNkpmk1


 

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ 
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 

ACADEMIA DE POLÍCIA CIVIL 

 
 

Rua Francisca de Melo Lobo, 505, Bairro Saci, CEP.: 64.020-430, Teresina-PI 
Fone/fax: (86) 3216 5279 

E-mail: acadepol@pc.pi.gov.br 
 

4.2 O curso será realizado nas dependências da Academia de Policia 

Civil – ACADEPOL.  

4.3 O Curso terá duração de 16 horas/aulas, iniciando no primeiro dia as 

08h00min as 12h00min, das 14h00min as 18h00min e no segundo dia 

08h00min as 12h00min, das 14h00min as 18h00min. Os alunos deverão 

chegar com 15 minutos de antecedência. 

4.4 A avaliação do Corpo Discente será realizada pelo instrutor da 

Disciplina considerando a assiduidade e participação dos alunos. Será 

considerado inapto o policial civil que tiver freqüência menor que 90%. 

4.5 O enxoval do aluno será composto por:  

 01 (un.) Camiseta preta da Polícia Civil; 

 01 (un.) Calça jeans preta; 

 01 (un.) Coturno preto ou tênis preto; 

 01 (un.) Coldre velado; 

 01 (un.) Pistola acautelada da PC/PI; 

 01 (un.) Boné preto (opcional). 

4.6. A Academia reserva-se o direito de alterar o período em que será 

realizado o curso.  

4.7 Ao final do Curso, a Academia fornecerá certificação de participação 

no Curso de Combate Velado. 

4.8 Os casos omissos, referente ao presente Processo Seletivo, serão 

apreciados pela Diretoria da Academia de Polícia Civil.  

 

 

Teresina/PI, 30 de maio de 2018. 

 

 
 


