
A AGÊNCIA ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO E 
ESCOLA PENITENCIÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

EDITAL /ESPEN/AGEPEN / MS / N.° 004, DE 19 DE MAIO DE 2017.  
  

O DIRETOR PRESIDENTE DA AGÊNCIA ESTADUAL DE 

ADMINSTRAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIARIO, por meio da ESCOLA 

PENITENCIÁRIA DE MATO GROSSO DO SUL no uso de suas atribuições legais e 

amparo na Lei nº 4.490, de 3 de abril de 2014, torna público aos interessados a 

abertura de inscrições, para o Curso de Defesa Pessoal Penitenciária, com início 

no dia 23/05 e encerramento às 12h do dia 26/05/2017. 

 

1. DO CURSO OFERECIDO 

 

1.1 –Treinamento de defesa pessoal e condicionamento técnico, físico e mental 

dos profissionais responsáveis pela segurança, com técnicas segura de 

abordagem evitando uma reação desordenada e fora de controle, com 

técnicas precisas e eficientes, numa ação de autodefesa e defesas de 

terceiros. 

1.2 Aconselhamento de controle psicoemocional diante de situações que requer: 

autocontrole, controle da pessoa e controle da situação, para decidir o melhor 

momento de agir com precisão e determinação.  

1.3 Conduta comportamental e postura profissional, com procedimentos 

operacionais bem definidos, procurando prevenir e evitar ações malsucedidas ou fatais.  

1.4 Autodefesa e prevenção à violência dentro das Unidades Penais. 

2. DOS CRITÉRIOS 

 

2.1 – Estar em efetivo exercício nas Unidades da Capital e Interior; 

 

2.2 -A ficha de inscrição deverá ser digitada (não será aceito manuscrito) e 

posteriormente digitalizada para ser encaminhada via e-mail, para 

escolapenitenciaria@agepen.ms.gov.br, contendo todos os dados do interessado, todos 

os campos obrigatoriamente preenchidos e as assinaturas, do servidor e do Diretor da 

Unidade ou Chefia Imediata.   

2.3 – O deferimento das inscrições dos interessados ocorrerá após a análise da 

Coordenação de Educação/ESPEN e respeitará a ordem de chegada até o limite das 

vagas disponíveis. 

2.4 – Estar apto para o exercício de atividades físicas inerentes e necessárias para um 

bom desempenho no curso (Apresentar atestado médico na ESPEN, até o dia 30 de 

maio, início do curso). 

 

3. DAS VAGAS 

 

3.1 – Será oferecido um total de 30 (trinta) vagas aos servidores penitenciários. 

 

4. DAS INSCRIÇÕES 

 

4.1. O interessado deverá preencher a Ficha de Inscrição disponível no site da AGEPEN 

e entregá-la ao Chefe imediato da Unidade de lotação, que providenciará o 

encaminhamento à ESPEN. 

 

3. DO CURSO  

  

3.1 – O curso será ofertado para uma turma de 30 alunos, com uma carga horária de 

20h/a, e ocorrerá conforme cronograma de execução abaixo: 

mês de maio/junho/2017  

HORÁRIO Segunda Terça Quarta Quinta Turmas 

 
 
19 às 21h 

 30/05  01/06  
 
     1 

 06/06  08/06 

12/6  14/06  

 20/06  22/06 

 27/06  29/06 
 

3.2. Para obtenção do Certificado, os alunos deverão obter nota igual ou superior a 7,0 

(sete) na avaliação prática. 

 

3.3- Ter frequência de 90% (noventa por cento) em todas as atividades do curso;  

mailto:escolapenitenciaria@agepen.ms.gov.br


4. Este edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Campo Grande (MS), 17 de maio de 2017. 
    

AUD DE OLIVEIRA CHAVES 
Diretor-Presidente AGEPEN 

Mat. 18128021 
 

EDITAL /ESPEN / AGEPE /MS / N°. 004, DE 19 DE MAIO DE 2017- Anexo I 
 

ESCOLA PENITENCIÁRIA DE MS – ESPEN 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

            CURSO DE DEFESA PESSOAL PENITENCIÁRIA 
 

Identificação Pessoal 

Nome: 

Endereço: n.º Bairro: 

Cidade: UF: CEP: 

Tel. Residencial: Tel. Celular: E-mail pessoal: 

 

Carteira Identidade nº 

Dt. de emissão:                 Órgão Emissor: 

CPF: 

Data de Nascimento: 

Nome do Pai: 

Nome da Mãe: 

Identificação Profissional 

Cargo:  Área: Classe: 

Matrícula:  

Lotação: Endereço: 

Tel.: E-mail institucional: 

 
Local___________________________Data_____/_____/_______ 

 

 

 
 
 
 
_________________________________________ 
Assinatura do Servidor 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Assinatura do Diretor da U.P ou Chefia 
Imediata 
 
Autorizo. Em _____/_____/_______ 

 


