
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MATRÍCULA 
 

UNIDADE DE BLUMENAU 
CURSO DE EXTENSÃO EM QUALQUER ÁREA* 

 
a) Cópia autenticada ou cópia simples + original. 
 
- RG (Não será aceita a Carteira Nacional de Habilitação). 
- CPF. 
- Certificado de Reservista ou de Dispensa de Incorporação (frente e verso). Com os 
carimbos em dia, não será aceito certificado de alistamento militar. Este documento 
somente deve ser apresentado por homens com idade até 45 anos. 
- Comprovante de conclusão/aprovação da 4ª Série do ensino fundamental (frente e 
verso). 
- Certificado de aprovação em Curso de Formação de Vigilante. 
- Comprovante de residência em nome do interessado ou com declaração do 
proprietário do imóvel com firma reconhecida em cartório. 

 
b) Documento original: 
 
- Certidão criminal: Fórum do município residente. Retirar no site: www.tjsc.jus.br 
- Certidão criminal de Blumenau: Todos os vigilantes sem exceção deverão retirar essa 
certidão, independente da cidade onde reside. Retirar através do site www.tjsc.jus.br 

- Certidão criminal da Capital: Todos os vigilantes sem exceção deverão retirar essa 
certidão, independente da cidade onde reside. Retirar através do site www.tjsc.jus.br 
- Atestado de antecedentes para porte de arma: Delegacia de Polícia Civil do município 
residente. 
- Certidão da Justiça Federal: Certidão Regional para Fins Gerais Criminal. Retirar no site 
www.jfsc.gov.br ou na Justiça Federal. 
- Certidão de quitação Eleitoral: Retirar no site www.tse.gov.br ou no Cartório Eleitoral. 
- Certidão Criminal Eleitoral: Retirar no site www.tse.gov.br ou no Cartório Eleitoral. 
- Certidão da Justiça Militar da União: Retirar no site www.stm.gov.br– Para homens e  
mulheres. 
 
* Curso de extensão em Transporte de Valores (CETV) 
* Curso de Extensão em Escolta Armada (CEEA) 
* Curso de Extensão em Segurança Pessoal Privada (CESPP) 
* Curso de Extensão em Segurança de Grandes Eventos (CESGE) 
* Curso de Extensão em Armas Não Letais I e II (CETNL) 
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