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EDITAL Nº 005/16-PC/MS 
(PROCESSO DE SELEÇÃO PARA INSTRUÇÃO DE NIVELAMENTO DE CONHECIMENTO – 

GRANDES EVENTOS) 
 
 

O DELEGADO-GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas 

atribuições legais que lhe confere, e, tendo em vista o disposto no EDITAL 001/2016-PC/MS, de 22 de janeiro 

de 2016, torna pública, para conhecimento dos interessados que todos os candidatos aprovados no Processo 

de Seleção para Instrução de Nivelamento de Conhecimento – Grandes Eventos, cuja relação encontra-se à 

disposição na ACADEPOL/MS, CONVOCA para a realização do Curso de Instrução de Nivelamento de 

Conhecimento – GE, observando-se: 

I – Da apresentação 

Os Policiais Civis aprovados no Processo de Seleção para Instrução de Nivelamento – Grandes Eventos estão 

convocados para a realização do Curso de Nivelamento, descrito no Edital 001/16-PC/MS e, para tanto, deverão 

se apresentar às 07h00min, do dia 14 de março de 2016, no Centro de Ensino, Formação e Aperfeiçoamento de 

Praças – CEFAP da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, localizado na Rua Marina Luiza Splenger, nº 240 – 

Bairro Ana Maria do Couto, Campo Grande-MS, ficando cancelada a apresentação prevista inicialmente para o 

dia 13 de março de 2016. 

II – Do enxoval do aluno para realizar o curso, conforme orientações publicadas: 

- Uniforme Operacional Padronizado: camiseta preta com o brasão da Polícia Civil, calça preta operacional 

tática, cinto preto e tênis/coturno preto; 

- Uniforme de Educação Física: camiseta branca, calção preto, tênis e meias brancas); 

- Óculos de proteção para tiro; 

- Protetor auricular; 

- Cinto, coldre e porta carregador de pistola; 

- Kit de limpeza de armamento para pistola e fuzil (Sugestão: Óleo lubrificante, solvente de pólvora, escovas, 

panos, etc); 

- Cantil; 

- Cópia da ata da JISO; 

- Raio X de tórax com laudo; 

- Em caso de alojamento: roupa de cama e kit de higiene pessoal. 

III – A relação dos aprovados no processo de seleção e dúvidas poderão ser obtidas e sanadas pelos telefones: 

(67) 3318-5807 e (67) 3318-5839. 

IV – A indicação para compor o efetivo do Departamento da Força Nacional de Segurança Pública – DFNSP, a 

ser empregado exclusivamente nos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos – Olimpíadas Rio/2016 obedecerá os 

critérios estabelecidos nos itens 8.2 e 8.3 do Edital 001/2016-PC/MS, ou seja, desempenho no TAF, antiguidade 

na função, assegurado o poder de veto do Delegado-Geral atendendo a conveniência da Administração. 

V – Os candidatos não indicados dentro do número de vagas permanecerão em cadastro reserva para eventual 

necessidade de substituição. 

  

            Campo Grande, 11 de março de 2016. 

                                                  ROBERVAL MAURÍCIO CARDOSO RODRIGUES 

Delegado-Geral da Polícia Civil 


