LEIA COM ATENÇÃO

É obrigatório, sem exceções para os alunos no ato da inscrição de CURSOS, EXTENSÕES E RECICLAGEM,
ler com atenção e receber orientação, para conhecimento de todas as normas internas de nossa
empresa. O descumprimento das normas abaixo consiste em quebra de regras fundamentais de
segurança e higiene e de nossa politica interna de instituição de ensino profissionalizante. O zelo pela
conservação da nossa boa imagem e de nossos alunos é um dever e uma obrigação.
O descumprimento de qualquer norma relativa a apresentação pessoal, sendo observada por qualquer
funcionário da S2 ESCOLA DE SEGURANÇA, deve ser de imediata comunicada a gerencia da Escola a Sra.
Vanice, e o aluno, só poderá participar das atividades após sanar o não cumprimento da norma, com
pena de não assistir as aulas.
1- Mulheres: Não utilizar calças do tipo “Legging” exageradamente apertadas, e de cores claras,
que as tornam transparentes. Usar o COQUE no cabelo, (obrigatório) não se admitindo outro
penteado. Para mulheres do cabelo curto, que impede o uso do COQUE, utilizar prendedores
tipo TIC-TAC e “ARCO”. Calçado fechado, nunca sandálias, chinelos, salto e etc. Proibido uso de
saia ou bermuda, ficando claro que desde o primeiro dia deverão usar calças.
2- Homens: No interior da Escola, terminantemente proibido o uso de “BONÉS”, ou chapéu boina
e outros ornamentos de cabeça, somente calçados fechados, nunca chinelo ou sandálias. Desde
o primeiro dia, não utilizar, de forma alguma, bermuda, camiseta regata, tornando a calça
comprida (de qualquer tecido) parte obrigatória de uniforme. Não será aceita a permanência
de alunos com barba mal feita, ou grande, tornando obrigatório, assistir as aulas e atividades
de “BARBA FEITA” SEM EXCEÇÕES OU CONCESSÕES.
3- O uso da camiseta da S2 cedida GRATUITAMENTE é de uso obrigatório, sem a mesma fica
proibido participar das atividades e das aulas.
4- Segue os exemplos de cabelo e barba.
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