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EDITAL Nº 002/ACORS/2019 
2º CURSO DE ASSESSORIA PARLAMENTAR 

 
 
O Presidente da Associação de Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros 

Militar de Santa Catarina – Capitão Osmar Romão da Silva – ACORS, no uso de suas 
atribuições, faz saber que, no período de 11 a 31 de julho de 2019, estarão abertas as 
inscrições para o 2º Curso de Assessoria Parlamentar organizado pela ACORS, realizado 
na Cidade de Florianópolis – SC, e regido por este edital. 

 
O curso terá o objetivo de capacitar seus Associados para o exercício da função 

de Assessoria Parlamentar, visando a manutenção e melhoria dos direitos dos militares 
estaduais e propiciando a apresentação de projetos para captação de recursos para a área da 
Segurança Pública do Estado, em especial para a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros 
Militar. 

 
Os Associados participantes terão a oportunidade de participarem das 

Assessorias Parlamentares dos Comandos Gerais e da ACORS, e estarem preparados para 
representar suas Corporações em todas as lides parlamentares que envolverem interesses 
institucionais e associativos. 

 
Os demais participantes, Oficiais Militares Estaduais de outros Estados e 

convidados, terão a oportunidade de atuarem dentro de suas áreas associativas e 
institucionais, seguindo os preceitos necessários à boa representatividade de suas 
Corporações e Associações. 

 
1. DOS PARTICIPANTES 

 
Poderão participar do 2º Curso de Assessoria Parlamentar os Associados da ACORS, 

Oficiais Militares Estaduais de outros Estados que pertençam a entidades filiadas à 
FENEME, e Convidados da ACORS. 

 
2. LOCAL E PERÍODO DE REALIZAÇÃO DO CURSO 

 
2.1. Período de realização do Curso: de 09 a 13 de setembro de 2019 
2.2. Horário das aulas/palestras: 
2.2.1. Período matutino: das 07:45 às 12:00 horas 
2.2.2. Período vespertino: das 14:00 às 19:30 horas 
2.3. Local de Realização do Curso: Florianópolis – SC 
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2.4. A programação definitiva dos horários de atividades para o 2º Curso de Assessoria 
Parlamentar serão divulgadas posteriormente aos participantes do Curso, mas seguirão 
os horários dispostos no item 2.2.. 

 
3. DAS VAGAS 
 
3.1. Serão disponibilizadas 45 (quarenta e cinco) vagas, distribuídas da seguinte forma: 
3.1.1. 01 (uma) Vaga para indicação do Comando-Geral da Polícia Militar 
3.1.2. 01 (uma) Vaga para indicação do Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar 
3.1.3. 02 (duas) Vagas para convidados indicados pela Diretoria da ACORS 
3.1.4. 10 (dez) Vagas para Oficiais Militares Estaduais de outros Estados, pertencentes a 

entidades representativas filiadas à FENEME 
3.1.5. 31 (trinta e uma) Vagas para Associados da ACORS 

 
3.2. As vagas indicadas pelos Comandantes-Gerais, somente serão aceitas se os indicados 

forem Associados da ACORS. 
 

3.3. As vagas destinadas a Oficiais de outros Estados, serão definidas com a Diretoria da 
FENEME, através de escolha ou sorteio, analisando o Estado de cada um, a filiação 
na Federação e a quantidade de inscritos. 

 
4. DO SORTEIO DAS VAGAS PARA ASSOCIADOS DA ACORS 

 
4.1. As vagas para os Associados da ACORS serão sorteadas entre todos os Associados 

inscritos no certame. 
 

4.2. Caso necessário, serão disponibilizadas 05 (cinco) vagas para a Diretoria, e escolhidos 
dentre os Oficiais da Diretoria e Assessores que necessitem realizar o curso, mas, 
mesmo tendo feito a inscrição, não tenham sido sorteados. 
 

4.3. O sorteio das vagas aos Associados da ACORS será realizado na Sede da Associação, 
sita a Rua Lauro Linhares, 1250 – Trindade – Florianópolis – SC, no dia 01 de agosto 
de 2019, às 15:00 horas. 

 
5. DA INSCRIÇÃO 

 
5.1. Dos Associados da ACORS 

 
5.1.1. Os Associados da ACORS deverão adotar os seguintes passos: 
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5.1.1.1. Acessar a área restrita do Site da ACORS com seu “Login” e “Senha”. 
5.1.1.2. Clicar no ícone “INSCRIÇÕES” que está na parte de cima da tela, logo abaixo do 

nome do associado. 
5.1.1.3. Clicar em “SIM” no campo “Edital nº 002/ACORS/2019 – Curso de Assessoria 

Parlamentar” e automaticamente sua inscrição estará efetivada. 
 

5.1.2. Antes de realizar a inscrição, o Associado da ACORS deverá atualizar seus dados na 
área restrita, para que seja possível o contato para sanar qualquer dúvida sobre a 
inscrição. Caso não disponha do Login e Senha de acesso, o Associado deverá 
encaminhar pedido para a Secretaria da ACORS, através do e-mail: 
acors@acors.org.br. 
 

5.1.3. Até o dia 31 de julho de 2019 serão recebidas e aceitas as inscrições para os 
associados da ACORS. 

 
5.2. Dos Oficiais Militares Estaduais de outros Estados 

 
5.2.1. Para se inscrever no 2º Curso de Assessoria Parlamentar organizado pela ACORS, o 

Oficial Militar Estadual deverá ser associado de alguma entidade representativa de 
classe que esteja filiada à FENEME. 
 

5.2.2. Sua inscrição deve ser direcionada para a Secretaria da ACORS, aos cuidados da 
Senhorita Paola, no e-mail: acors@acors.org.br. A Confirmação de recebimento da 
inscrição poderá ser solicitada através do e-mail acima ou do telefone (48) 
3334.0992. 
 

5.2.3. Para a Inscrição, o Oficial Militar Estadual deverá fazer constar no seu pedido os 
seguintes dados: 
 

5.2.3.1. Posto 
5.2.3.2. Nome Completo 
5.2.3.3. Nome de Guerra 
5.2.3.4. Identidade ou Matrícula Funcional 
5.2.3.5. Estado 
5.2.3.6. Corporação a que pertence 
5.2.3.7. Telefones de contato 
5.2.3.8. E-mail (funcional e particular) 
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5.2.3.9. Entidade Representativa a que está filiado, constando sigla e nome completo 
da entidade, telefones de contato, endereço e e-mail 
 

5.2.4. As inscrições somente serão recebidas e aceitas até às 18:00 horas do dia 31 de julho 
de 2019. 
 

5.2.5. No dia 01 de agosto, dependendo da quantidade de inscritos, será realizado o sorteio 
ou escolha dos participantes, com participação de integrantes da ACORS e da 
FENEME. 
 

5.2.6. Os Oficiais Militares Estaduais de outros Estados escolhidos ou sorteados para 
participarem do 2º Curso de Assessoria Parlamentar, serão contatados para definição 
dos trâmites administrativos e operacionais necessários. 
 

5.2.7. Após a escolha ou sorteio, havendo desistência de participação, poderão ser 
chamados os próximos da relação, ou, não havendo interessados, as vagas serão 
disponibilizadas para Associados da ACORS. 

 
6. DO CURSO 

 
6.1. O Curso será realizado nas dependências da Assembleia Legislativa de Santa Catarina 

(ALESC) e em Sala de Aula na Associação Barriga Verde dos Oficiais (ABVO) – 
Trindade, conforme programação que será divulgada posteriormente. 
 

6.2. O Curso será composto de: 
 

6.2.1. Parte teórica, que será ministrada em Sala de Aula. 
6.2.2. Palestras, que serão ministradas em Sala de Aula e na ALESC 
6.2.3. Parte prática, que será realizada nas dependências da ALESC 

 
6.3. Da Participação no Curso 

 
6.3.1. O Participante que não obtiver 95% de participação efetiva do Curso, não terá direito 

ao Certificado de Conclusão do 2º Curso de Assessoria Parlamentar. 
 

7. DAS DESPESAS FUNCIONAIS E PESSOAIS DURANTE O CURSO 
 

7.1. Para os Associados da ACORS: 
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Todas as despesas dos Associados da ACORS referentes a deslocamento, hospedagem 
e alimentação, exceto bebidas alcóolicas, serão custeadas pela associação, de acordo com 
processo de prestação de contas específico. 

 
7.2. Para os Oficiais Militares Estaduais de outros Estados 

 
7.2.1. As despesas com hospedagem e alimentação para os Oficiais Militares Estaduais de 

outros Estados, correrão por conta de cada um. 
 

7.2.2. As despesas com deslocamento durante o período do Curso, decorrentes das 
atividades discentes, correrão por conta da ACORS. 
 

7.2.3. A ACORS disponibilizará assessoria administrativa para os procedimentos referentes 
a reserva do hotel e de deslocamento durante o período do curso para as atividades 
discentes. 
 

7.2.4. Outras orientações referentes a deslocamentos na cidade de Florianópolis ou de 
hospedagem, poderão ser solucionadas com a Secretaria da ACORS. 
 

7.2.5. A ACORS já reservou Hotel específico para a hospedagem de todos os participantes 
do curso, o qual será divulgado após a confirmação das inscrições, com valores já 
definidos de acordo com a parceria que já existe entre o Hotel e a associação. 

 
7.3. As demais despesas referentes ao funcionamento do curso e de material didático e de 

expediente, serão por conta da ACORS. 
 

8. DO TRAJE 
 
DURANTE TODO O CURSO: 
 

8.1. Para os Homens, traje Social – Terno com Gravata 
8.2. Para as Mulheres, o Correspondente 

 
9. DO ENCERRAMENTO 

A solenidade de encerramento e entrega do Certificado de Participação no Curso, será 
no dia 12 de setembro de 2019 (quinta-feira), às 20:00 horas, durante a Solenidade 
Comemorativa dos 20 Anos da ACORS, no Centro de Eventos “Arena Petry” – São José 
– SC. Para a solenidade de encerramento, os Participantes do Curso, Associados da ACORS, 
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Oficiais de outros Estados e Convidados, poderão trajar farda com Túnica, para bem 
representar seus Estados. 

 
10. DAS DÚVIDAS 

Dúvidas acerca do presente Edital serão deliberadas pela Diretoria da ACORS e, se 
necessário, com a Diretoria da FENEME. 

 
 
Florianópolis, 10 de julho de 2019. 
 
 
 
 

SÉRGIO LUÍS SELL 
Coronel PM RR Presidente da ACORS 


