
 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 
SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS 

ESCOLA DO SERVIÇO PENITENCIÁRIO 

ORDEM DE SERVIÇO N.º 01/2021/ESP 
 

 
O DIRETOR DA ESCOLA DO SERVIÇO PENITENCIÁRIO, no uso de suas atribuições, considerando 
o disposto no Decreto nº 48.278, de 25 de agosto de 2011 e no Decreto nº 19.728, de 18 de 
junho de 1969,  
 
considerando a conveniência de regular os procedimentos e condutas dos alunos durante o 
curso de formação profissional,  
 
considerando a necessidade de preservar os princípios informadores da Administração Pública, 
mormente os da igualdade de oportunidades aos alunos que concorrem entre si pela escolha 
do local de lotação, 
 
considerando a tramitação do PROA nº 18/1202-0000872-1 para atualização do Manual do 
Curso de Formação Profissional, 
 
considerando a necessidade de atender aos protocolos e às medidas de prevenção e controle 
da Covid-19, 
 
DETERMINA: 
 
Art. 1º Ficam estabelecidos os seguintes horários do curso, no intuito de evitar aglomerações: 
 

TURMAS ÍMPARES TURMAS PARES 

 

MANHÃ MANHÃ 

8:00 8:40 8:30 9:10 

8:40 9:20 9:10 9:50 

          *9:20 9:40           *9:50 10:10 

9:40 10:20 10:10 10:50 

10:20 11:00 10:50 11:30 

11:00 11:40 11:30 12:10 

 

TARDE TARDE 

13:00 13:40 13:30 14:10 

13:40 14:20 14:10 14:50 

14:20 15:00 14:50 15:30 

         *15:00 15:20         * 15:30 15:50 

15:20 16:00 15:50 16:30 

16:00 16:40 16:30 17:10 

        * Intervalo 
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Art. 2º Os alunos deverão cuidar da apresentação pessoal, mantendo sempre o asseio corporal. Os 
homens que usarem barba deverão mantê-la sempre aparada. As unhas deverão estar limpas e curtas, 
permitido o uso de esmalte discreto, bem como o uso de maquiagem discreta. Vedado o uso de cabelos 
soltos. Cabelos longos deverão estar presos com coque. Não será permitido uso de jóias, bijuterias e 
piercings. 
 
Art. 3º Os alunos ficam proibidos de se reportar diretamente a quaisquer setores da ESP, devendo 
primeiramente procurar o Setor Disciplinar, que fará o devido encaminhamento. 
 
Art. 4º Durante o deslocamento de chegada, saída, ida aos banheiros, e circulação mediante 
autorização, no local de realização do curso, os alunos deverão caminhar nas escadas de modo a liberar 
o corrimão, ou seja sempre caminhar ao lado da parede. Desta forma, permitindo que os demais 
funcionários e professores tenham acesso aos andares de forma organizada. 
 
Art. 5º Não serão permitidas, durante as aulas, leituras de documentos (livros, jornais, revistas, 
anotações, etc.) e realização de qualquer outra atividade que não se relacione com o conteúdo da 
disciplina que está sendo ministrada. 
 
Art. 6º É vedado o exercício de qualquer atividade não relacionada ao curso de formação, treinamento, 
ensino e pesquisa no âmbito da Segurança Pública e da Administração Penitenciária.  
 
Art. 7º Não é permitido o uso de carregadores de celulares, fogões, fogareiros, aquecedores elétricos e 
similares, que não façam parte da estrutura do local de realização do curso. 
 
Art. 8º É proibido o consumo de alimentos, salvo em locais expressamente destinados para tal fim. 
 
Art. 9º As aulas e/ou atividades do curso de formação não poderão ser filmadas, fotografadas ou 
gravadas, exceto com autorização expressa da Coordenação do Curso. 
 
Art. 10 Todos os incidentes que possam caracterizar transgressões disciplinares, bem como os atrasos 
dos alunos e as alterações da rotina do ensino, serão registrados pelo Serviço de Disciplina, 
obrigatoriamente, no respectivo livro de ocorrências desta Escola do Serviço Penitenciário.  
 
Art. 11 Nos termos do §1º do art. 13 da Lei Complementar nº 13.259/09, a pontuação relativa ao 
aproveitamento no curso de formação será parte integrante da avaliação do estágio probatório.  
 
Os casos omissos serão dirimidos pela Direção da Escola do Serviço Penitenciário. 
 

Divulgue-se. Cumpra-se. 
 
 

Porto Alegre, 07 de abril de 2021. 
 
 
 

EBERSON TRINDADE RODRIGUES 

Diretor da Escola do Serviço Penitenciário 


