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(Anexo Único do Edital de Reintegração de Candidato ao Concurso Público e Convocação 
para Matrícula e Reinclusão no Curso de Formação, de 09/06/2021) 

 
ORIENTAÇÔES PARA APRESENTAÇÃO 
Curso de Formação de Soldados 2020 

 
Data de Apresentação: 14 de junho de 2021 às 06:30 horas. 
Local: APM – Cariacica/ES 

 
1. APRESENTAÇÃO PESSOAL 

 
1.1. Masculino 

 
a) O efetivo masculino deverá se apresentar com o cabelo cortado no padrão estabelecido 

para os cursos de formação inicial, que é denominado “meia cabeleira desbastada à 
máquina”. Esse corte usa a máquina número 2 para o desbaste do cabelo do alto e 
máquina número 1 nas laterais e na parte posterior da cabeça. Os acabamentos do pé do 
cabelo, na nuca e nas têmporas serão feitos com navalha em formato angular (quadrado). 

 
b) Não é permitido o uso de bigode, cavanhaque, barba e costeletas inclinadas ou 

pronunciadas para abaixo da linha média da cavidade auricular; 
 

c) As unhas deverão ser aparadas em tamanho curto e higienizadas; 
 

d) É vedado o uso de brincos. 
 

1.2. Feminino 
 

a) Os cabelos até a altura da gola da camisa poderão ser usados soltos; aqueles que se 
estendam além desse limite deverão ser contidos em forma de coque, com diâmetro 
máximo de 10 cm, na parte posterior da nuca, por uso de aparato do tipo “rede” na cor do 
cabelo ou preta; 

 
b) Para a confecção do coque, previamente deverá ser feito um “rabo de cavalo”, utilizando-se 

de uma “borrachinha” preta. Em seguida, o cabelo deverá ser torcido e acomodado ao redor 
do “rabo de cavalo”, de forma a ficar bem preso, através da utilização de grampos simples e 
pequenos (preto para cabelos escuros e dourado/marrom para cabelos claros); 

 
c) Caso optar por utilizar maquiagem, esta deverá ser em tons naturais e de intensidade 

tênue; 
 

d) As unhas deverão estar aparadas e, quando pintadas a cor adotada deverá ser única, sem 
decorações, e de tom discreto, sendo vedadas cores cítricas, metalizadas, com brilhos e do 
tipo neon; 

 
e) Caso optar por utilizar brincos, estes deverão ser discretos e de dimensões iguais ou inferior 

a 10mm, sendo permitido apenas 01 brinco por orelha. 
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1.3. Ambos os sexos 

 
a) Os óculos de grau deverão possuir dimensões e cores discretas, com armação metálica ou 

de material sintético; 
 

b) A utilização de óculos de sol somente será permitida após apresentação de laudo médico 
específico, informando a necessidade clínica do uso. Neste caso, o formato e as dimensões 
deverão ser discretos, as lentes não poderão ser espelhadas, a armação de material 
metálico ou sintético totalmente na cor preta, sem aparência exuberante; 

 
c) Relógios são permitidos, desde que com pulseiras metálicas ou na cor preta e com formato 

e tamanho discretos; 
 

d) É vedada a utilização de pulseira com qualquer dos uniformes da Corporação; 
 

e) Somente será permitido o uso de 01(um) anel ou aliança de compromisso no dedo anelar 
da mão direita ou esquerda. 

 
f) É vedado o uso de outras joias, anéis, bijuterias, contas, alargador, miçangas ou patuás; 

 
g) É vedado o uso de lentes de contato que altere a cor e a característica natural dos olhos; 

 
h) É vedado o uso de piercing ou congêneres. 

 
 

2. MATERIAIS DE POSSE OBRIGATÓRIA NA APRESENTAÇÃO 
 

Item Características 
Quantidade 
mínima de 

peças 

1. Camisa comum, gola olímpica 
de algodão com mangas 
curtas, totalmente na cor 
branca 

Nessa apresentação NÃO será 
utilizada a camisa branca padrão 

PMES. 
 

02 

2. Calça jeans azul tradicional 
Sem detalhes de cor diversa, corte reto e 

sem estampas, rasgos ou manchas. 
02 

3. Cinto de nylon na cor preta 
com fivela cromada lisa 

Cinto padrão dos uniformes da PMES, 
porém com fivela lisa (sem as 

bucaneiras). 
01 

4. Tênis na cor preta (vide 
imagem 02) 

Tipo comercial, na cor preta 
predominantemente em 90%, podendo 
os detalhes em 10% serem nas cores 

cinza, branca, azul ou prata. Constituído 
de solado de borracha de cor preta, 

biqueira e gáspea; aberto no peito do pé, 
tendo aplicado, à gáspea, ilhoses com 

01 
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finalidade receber o cadarço de cor 
preta; e solado com desenho 

antiderrapante. 

5. Meias de algodão na cor 
branca  

Modelo tipo cano médio, sem detalhes 
de cor diversa. 

04 

6. Calção na cor preta  
Semelhante ao padrão PMES. 

(totalmente preto) 
01 

7. Bermuda de helanca de cor 
preta / apenas para o efetivo 
feminino 

Semelhante ao padrão PMES. 
(totalmente preto) 

01 

8. Top de cor preta / apenas 
para o efetivo feminino 

Sem detalhes de cor diversa. 02 

9. Borrachas para cabelo na cor 
preta / apenas para o efetivo 
feminino 

Sem detalhes de cor diversa. 02 

10. Par de chinelos de borracha 
na cor preta 

Modelo de duas tiras, 100% borracha e 
sem detalhes de cor diversa. 

01 

11. Toalha de banho lisa cor 
escura (azul marinho, preto, 
cinza, etc) 

Sem desenhos e sem detalhes de cores 
diversas. 

01 

12. Kit de higiene pessoal 
01 saboneteira, 01 escova de dentes, 01 

sabonete e 01 creme dental. 
01 

13. Kit para o reparo de 
fardamentos 

01 rolo de linha de costura cor preta, 01 
na cor cinza, 01 na cor branca e 01 

agulha de costura. 
01 

14. Kit de prevenção à COVID-19, 
contendo: 

01 frasco de álcool em gel e 06 
máscaras fabricadas em tecido 

de algodão, sendo 02 na cor 
branca, 02 na cor preta e 02 na 

cor cinza (sem estampas, 
marcas ou desenhos). 

06 

15. Kit para estudos contendo: 

01 caderno padrão universitário 
com no mínimo 98 páginas, 01 

bloco de anotações (tamanho que 
caiba no interior do bolso da 

calça), 02 canetas padrão BIC de 
cor azul, 01 lapiseira ou lápis e 01 

borracha. 

01 

16. Cantil e porta cantil 
Ambos na cor preta e possuindo 

capacidade para 1 litro. 
01 

17. Mochila 

Na cor totalmente preta, com 
proporções discretas e que não 
comprometa a visibilidade ou 

outras características do 
fardamento, com capacidade 
máxima de 30 (trinta) litros. 

01 
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Observações: 
a) Os kits registrados aqui se referem aos itens básicos e obrigatórios, contudo, é 

permitida a inclusão de outros itens de higiene, estudos ou de prevenção à COVID-19 
por parte dos discentes, caso tenham interesse; 

b) Na data marcada para apresentação na Academia de Polícia Militar do Espírito Santo 
(APMES), os candidatos deverão trajar a seguinte vestimenta: camisa gola olímpica 
branca, calça jeans, cinto de nylon preto, tênis preto e meias brancas, conforme imagem 
ilustrativa do item 3; 

c) Os candidatos deverão entrar na APMES portando somente a mochila padronizada. 
Esta deverá ser transportada exclusivamente pela mão esquerda. Excluindo os itens 
que o discente estiver trajando, todos os materiais listados serão transportados no 
interior da mochila. 

 
 

3. IMAGEM ILUSTRATIVA DOS CINCO PRIMEIROS ITENS DA RELAÇÃO DE MATERIAIS DE 
POSSE OBRIGATÓRIA NA APRESENTAÇÃO 

 
 
 

 
 

Vitória/ES, 09 de junho de 2021. 
 
 
 

Douglas Caus – CEL QOCPM 
Comandante-geral da PMES 

 


