
 
  

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 
BRIGADA MILITAR 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
 

CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE MILITAR ESTADUAL 
NA GRADUAÇÃO DE SOLDADO QPM-1 

 
AVISO 

ENXOVAL (básico) para Aluno do CBFPM17/18 
 

1) Documentos pessoais (RG, CNH); 

2) 02 Fotos tamanho ¾  

3) Camiseta cor branca (sem estampa ou tipo BM); 

4) Abrigo completo em tom escuro (agasalho) para educação física; 

5) Calção na cor escura; 

6) Tênis preto; 

7) Meia soquete branca (sem estampas); 

8) Malha térmica na cor preta para efetivo feminino usar embaixo do calção; 

9) Top na cor branca para efetivo feminino usar embaixo da camiseta; 

10) Lençol branco; 

11) Fronha branca; 

12) Cobertor; 

13) Travesseiro;  

14) Capa protetora para colchão de Solteiro, com zíper e em tecido; 

15) Material de Higiene pessoal: barbeador, creme/espuma barbear, escova dental e creme dental, fio 

dental, sabonete, shampoo, gel/fixador para cabelo, toalha de rosto e de banho (na cor preta, verde 

oliva ou tons escuros), absorventes íntimos, cortador de unhas, etc.; 

16) Kit de prevenção da transmissão do COVID-19: álcool gel e mascará facial (em tecido lavável na cor 

branca – duas unidades); 

17) Kit primeiros socorros: gaze estéril, esparadrapo, curativos adesivos, água oxigenada de 10 volumes, 

medicamentos de uso pessoal; 

18) Material escolar: mochila (na cor preta), caderno, caneta, borracha, etc.; 

19) Kit de limpeza de calçado: escova e graxa preta; 

20) Kit limpeza metal: polidor de metais e flanela; 

21) Kit costura: agulha e linhas de costura (branca e bege BM); 



 
  

22) Kit básico de manutenção de armamento: flanela pequena, escova de dentes (pode ser usada), óleo 

lubrificante multiuso; 

23) Cadeado com duas chaves (para armário); 

24) Repelente; 

25) Protetor solar; 

26) Material para refeição: conjunto de talheres, prato e copo ou caneca; 

27) Recurso Financeiro para custear a alimentação. 

 

NO MOMENTO DA APRESENTAÇÃO PARA A SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA E INÍCIO DO 

CURSO 

1) Cabelo preso com coqui (rede na cor do cabelo) para efetivo feminino; 

2) Corte de cabelo meia cabeleira baixa para efetivo masculino (nº 2); 

3) Sem barba e/ou bigode; 
 

Os candidatos deverão comparecer de 11 a 14 de maio de 2019, conforme cronograma de 

Convocação da Sindicância da Vida Pregressa, divulgado no Edital DA/DReSA nº SD-P 

279/2020, Soldado de 1ª Classe – QPM-1/BM, com o cabelo preso com coqui (rede na cor do 

cabelo) para efetivo feminino, e corte de cabelo meia cabeleira baixa para efetivo masculino nº 2 

para fins de fotografia da Carteira de Identidade Funcional.  

Os demais itens deverão ser providenciados para a apresentação nas Escolas/Polos de 

Ensino da Brigada Militar para o dia 18 de maio de 2020. 


