
 

CURSO DE RECICLAGEM E EXTENSÕES DE VIGILANTES 

 

 
 

 
   CÓPIAS (XEROX) OU ENVIADAS DIRETAMENTE P/: contato@academiasuporte.com.br 
 

 1 (uma) foto 3x4 recente e com fundo branco (não pode estar sorrindo) 
 RG (frente e verso na mesma folha), NÃO PODE SER CNH 
 CPF 
 Título de Eleitor (frente e verso na mesma folha) 
 Comprovante da última votação (1º e 2º turnos) - http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral 
 Certificado de Reservista (frente e verso na mesma folha) 
 Comprovante de residência atual (Não é necessário estar em seu nome) 
 Comprovante de Escolaridade 

 

CERTIDÕES: (Devem ser retiradas pelo menos 5 dias antes do inicio do Curso) 
 
 Certidão de Distribuição de Ações Criminais – https://esaj.tjsp.jus.br/sco/abrirCadastro.do (Nascidos antes do 

ano de 1975, deverão tirar a Certidão direto no Fórum).  
 Certidão de Execução Criminal – SAJ PG5 – https://esaj.tjsp.jus.br/sco/abrirCadastro.do 

 Certidão de Execução Criminal - SIVEC – https://esaj.tjsp.jus.br/sco/abrirCadastro.do  
 Certidão de Crimes Eleitorais – http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-crimes-eleitorais 

 Certidão Criminal da Justiça Federal – http://web.trf3.jus.br/certidao/Certidao/Solicitar     (1º Grau em São Paulo ou  
 Mato Grosso do Sul, conforme o Estado que reside) 
 Certidão Criminal da 1ª e 2ª Auditoria Militar da União – https://www.stm.jus.br/servicos-stm/certidao-

negativa/emitir-certidao-negativa 

 Certidão Criminal da Justiça Militar Estadual – http://ww2.tjmsp.jus.br/certidao/autenticar.aspx 

 
 
PARA OS VIGILANTES RESIDENTES NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL É NECESSÁRIO  
TIRAR TAMBÉM  AS CERTIDÕES ABAIXO: 
 

 Certidão Web - Ação Cível– https://esaj.tjms.jus.br/sco/abrirCadastro.do 

 Certidão de Web - Ação Criminal– https://esaj.tjms.jus.br/sco/abrirCadastro.do 

(Caso alguma das Certidões não saia pela internet, o aluno deverá procurar o Fórum e solicita-las pessoalmente). 
 

EXAMES:  
 Exame Médico – Realizado na Suporte (já incluso no valor do curso). 
 Exame Psicotécnico – Realizado e pago direto na clínica da(o) psicológa (o) credenciado junto à Polícia Federal. 

(Deverá ser entregue no dia do ínicio impreterivelmente) 
 Encontre o psicologo credenciado mais perto de você pelo site: 

 https://www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/armas/psicologos/psicologos-crediciados  

       
 

 
 

 Para Aulas Teóricas: Calça jeans, cinto, calçado fechado, meia e camiseta.  
 Para Aulas de Educação Física: Bermuda preta, legging, tênis e camiseta de manga curta. 

 
 
 
 

 Alojamento: Disponibilizado para residentes fora do município de Araçatuba (mediante consulta). 
 Alimentação: Por conta do aluno. 
 Roupas de cama e uso pessoal: Travesseiro, fronha, lençol, cobertor, Creme dental, escova dental, barbeador, 

sabonete, toalha. 
 

 

 DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

(É obrigatório estar com todos os documentos para iniciar o curso) 

 

  ENXOVAL DO ALUNO / SOMENTE PARA ALOJADOS 

UNIFORME 
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