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SWAT QUALIFY 2018/2019 – SWAT SCHOOL 2019 
 

1) Informações gerais sobre a Swat School 2019 

    Por meios de contatos profissionais e pessoais desenvolvidos por Dave 

Acosta ao longo dos anos em razão do seu histórico de trabalho, o Escritório do Xerife do Condado 

de Utah (UCSO) aceitou disponibilizar vagas para policiais brasileiros em sua Escola da SWAT (SWAT 

School). 

    A SWAT School é um curso governamental, misto de provas de seleção e de 

curso de formação, e é oferecido usualmente apenas aos policiais norte-americanos. A Escola visa 

habilitar e qualificar o policial-candidato a fazer parte das unidades SWAT dos seus respectivos 

departamentos, razão pela qual tais oportunidades não são abertas a estrangeiros. Contudo, o 

Departamento de Polícia de Salt Lake City, em Utah, no ano de 2014, aceitou, excepcionalmente, a 

participação na sua SWAT School de 04 policiais civis gaúchos e, em razão da excelência profissional e 

pessoal por eles demonstradas, aceitou novamente oportunizar o treinamento para outros policiais 

que demonstrassem as mesmas aptidões. Na mesma esteira, o UCSO, departamento vizinho ao de 

Salt Lake City, também aceitou disponibilizar vagas na sua SWAT School, programa que se mantém 

ativo até hoje. 

    Desta forma, a razão pela qual esta oportunidade é única em nosso país é 

que, diferentemente de outros cursos oferecidos a policiais estrangeiros e ministrados nos Estados 

Unidos, as SWAT Schools não são projetadas para receber estrangeiros, sendo elas integrantes dos 

calendários oficiais do governo americano. Ou seja, se você não atingir os requisitos, índices e 

demonstrar possuir as aptidões necessárias durante a instrução, você não será aprovado, 

diferentemente do que acontece em um curso particular, em que você está pagando pelo 

conhecimento e não há avaliações. O Certificado de Conclusão, portanto, comprova que você 

efetivamente atingiu níveis satisfatórios de desempenho e se mostra efetivamente habilitado a 

operar, se policial americano fosse, em uma das unidades SWAT dos respectivos Departamentos. 

    As Escolas costumam ocorrer no final do mês de abril ou início de maio, 

época de transição entre o inverno e a primavera no hemisfério norte. 

   Mesmo se tratando de um curso governamental, em razão da possibilidade 

de policiais de outras agências americanas participarem da instrução, a SWAT School possui uma taxa 

de matrícula, a qual visa custear as despesas da sua realização. Contudo, o Escritório do Xerife de 

Utah, gentilmente dispensou os candidatos brasileiros de adimplir com esta taxa, razão pela qual a 

SWAT School não tem custo para o policial candidato. Registra-se que o curso se dá em regime de 

internato, com atividades diurnas e noturnas. O candidato brasileiro terá que arcar com as despesas 

de viagem, visto, hospedagem nos dias que antecederem o curso, alimentação, locação de arma e 

munição. Durante o curso, a hospedagem se dará pelo Departamento de Polícia americano, sem 

custo. 
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2) SWAT Qualify 2018/2019 

    O policial norte-americano que deseja se candidatar a participar das SWAT 

Schools do seu Departamento ou de Departamentos vizinhos, deve se submeter a um teste de 

aptidão, eliminatório e classificatório, a fim de aferir suas capacidades técnica, física e pessoal. 

    Portanto, com o intuito de manter a isonomia entre os candidatos 

americanos e brasileiros, os policiais brasileiros que desejarem concorrer a uma das vagas 

disponibilizadas para a SWAT School 2019 deverão, da mesma forma, se submeter a testes 

semelhantes, adaptados pelo instrutor Dave Acosta à realidade e dificuldade que estes profissionais 

irão encontrar naquele ambiente. 

    As normas e testes a seguir foram adaptados a partir das rotinas e exigências 

do Departamento de Polícia de Salt Lake City e do Escritório do Xerife do Condado de Utah e deverão 

ser executados integralmente pelos policiais brasileiros candidatos, sob pena de desqualificação. As 

regras não são negociáveis e não existirá vista ou recurso das avaliações, tudo da exata forma que é 

realizado naqueles Departamentos. 

 

3) Requisitos para o candidato ao SWAT Qualify 2018/2019 

    O policial candidato deverá preencher os seguintes requisitos: 

a) Ser servidor das forças de segurança, na ativa; 

b) Ter cursado os cursos SWAT Basic e Advanced ministrados pelo Instrutor Dave 

Acosta no Brasil; 

c) Desejável fluência de fala e escrita na língua inglesa 

    O policial candidato deverá, no dia do Qualify: 

a) Apresentar atestado médico original e confeccionado no máximo 30 dias antes 

da data do Qualify, no qual o candidato se apresenta plenamente apto à prática 

de atividades físicas. 

b) Possuir e portar pistola de calibre restrito (não serão aceitos calibres permitidos) 

c) Trazer consigo a munição necessária à execução da Prova de Aptidão de Tiro, 

bem como cartuchos extras a serem utilizados em caso de pane ou outras 

eventualidades. 

d) Trajar-se com calça tática, gondola, coturno, colete balístico e/ou tático (neste 

caso, obrigatório o uso das placas de proteção), coldre externo e porta 

carregador. Aconselha-se o uso de luva, joelheira e cotoveleira. Não serão aceitos 

coldres modelo IWB (internos). O uso de gondola é obrigatório, 

independentemente da temperatura do dia. 

e) Possuir água e alimentação necessária a ser ingerida durante o Qualify. 

    O candidato deverá, ainda, estar ciente de que deverá possuir passaporte e 

visto para os Estados Unidos até a data da viagem, além de meio próprio para se locomover entre os 

locais de prova. 
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    A falha no preenchimento dos requisitos acarretará automática 

desqualificação do candidato. Não há negociação. 

 

4) Inscrições 

    As inscrições ocorrerão por meio do email da YouTactical BR 

(cursos@youtacticalbr.com), devendo o candidato encaminhar mensagem com as informações do 

quadro ao final deste edital, preenchido, indicando querer se inscrever para o SWAT Qualify 2019 e 

aguardar confirmação de inscrição.  

    O Qualify deverá ocorrer na primeira quinzena do mês de fevereiro/2019, 

podendo ocorrer em dia de semana ou não, em local a ser definido. 

    As inscrições serão aceitas até o final do dia 18/01/2019. Aquelas que 

eventualmente sejam encaminhadas após esta data serão desconsideradas. 

    O Qualify terá um custo de R$ 50,00 (cinquenta reais), valor que poderá ser 

alcançado no dia dos testes e que tem por objetivo o pagamento de despesas relativas à execução 

das provas. 

    Os candidatos deverão se apresentar no horário e locais indicados, os quais 

serão divulgados aproximadamente uma semana antes da data da realização das provas. Atrasos e 

ausências acarretarão a desqualificação do candidato. 

    O candidato que abandonar a realização das provas ou for desqualificado não 

terá direito ao reembolso do valor da inscrição. 

 

5) Das Provas Seletivas 

    Todas as provas realizadas serão classificatórias e eliminatórias. No caso de 

eliminação por não atingir o índice mínimo de uma prova, o candidato terá, quando indicado, a 

possibilidade de realizar novamente o exercício. Não será, portanto, permitida nova execução a fim 

de buscar melhorar o índice atingido anteriormente. 

    As provas serão em 4 fases. A eliminação por não atingir o índice mínimo em 

uma prova anterior impossibilita o candidato de prosseguir nas demais provas.  

 

6) Regras gerais para as Provas Seletivas 

    NÃO SE ATRASE. O candidato deverá estar pronto no local designado e na 

hora designada. É uma questão de disciplina que, acaso violada, acarretará em desqualificação do 

candidato.  

    ESTEJA PREPARADO. O candidato deverá ter o seu equipamento em 

condições e pronto para emprego. É uma questão de planejamento que, acaso violada, acarretará 

em desqualificação do candidato.  
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    SEGURANÇA COM ARMAS. As armas de fogo deverão permanecer SEMPRE 

no coldre, exceto quando determinado diferentemente por um avaliador. As regras de segurança 

para conduta em estande de tiro, instruções com arma de fogo e porte da arma de fogo 

permanecerão válidas a todo instante. É uma questão de bom senso que, acaso violada, acarretará 

em desqualificação do candidato. 

    NÃO HÁ RECURSO. Discussões, descontentamentos ou reclamações não 

serão toleradas. Você é livre para se inscrever e livre para ir embora a qualquer momento, sendo 

vedada a permanência no ambiente das provas daquele candidato que tenha eventualmente sido 

desqualificado. Coopere com os seus colegas policiais. É uma questão de seriedade e 

profissionalismo que, acaso violada, acarretará em desqualificação do candidato. 

    COMUNIQUE-SE. Se o candidato tiver alguma dúvida, deverá saná-la 

previamente ao início das provas. Acaso sofra qualquer tipo de lesão, deverá imediatamente 

comunicar a um avaliador. 

 

7) FASE 1 – Aptidão de Tiro 

    Será dado aos candidatos duas oportunidades de passar nesta qualificação. 

Os exercícios e o mínimo de aproveitamento exigido para aprovação são baseados nas normas 

adotadas pelos SLCPD (Dpto de Polícia de Salt Lake City) e UCSO (Escritório do Xerife do Condado de 

Utah), ou seja, para aprovação o candidato precisa obter um aproveitamento mínimo de 85% 

(correspondente a 24 impactos) após a realização de todos os exercícios. 

    O alvo utilizado será uma silhueta modelo Colt ou análoga e, diferentemente 

do considerado em provas de IPSC, um disparo será considerado válido quando a perfuração 

ocasionada pelo projetil e os rasgos no papel produzidos pela passagem do projetil não atingirem a 

linha da borda da área considerada como válida. O disparo e os efeitos por ele produzidos no alvo 

deverão, portanto, estar integralmente dentro da área considerada válida para a pontuação. 

    A prova será composta pela rotina de exercícios abaixo, os quais serão 

executados sequencialmente, sendo a aferição da pontuação realizada ao final da execução de todos 

os exercícios e não individualmente. Para a execução a arma deverá partir do coldre, exceto quando 

indicado diferentemente. Em coldres que possuem travas ou presilhas, estas deverão estar 

acionadas. Acaso algum dos avaliadores entenda que o candidato não possui condições de executar 

de forma segura para si e para os demais candidatos os exercícios abaixo, ele será desqualificado: 

    Prova de Aptidão de Tiro: 

Distância Tempo Disparos Comandos 

1 metro 2 segundos 02, tronco Ao comando do apito, 

sacar a arma à altura do 

quadril e efetuar dois 

disparos no tronco da 

ameaça. A mão fraca 

deverá permanecer 

junto ao tronco. 
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3 metros 3 segundos 02, tronco Ao comando do apito, 

sacar a arma e efetuar 

dois disparos no tronco 

da ameaça 

3 metros 3 segundos 01, cabeça Ao comando do apito, 

sacar a arma e efetuar 

um disparo na cabeça 

da ameaça 

3 metros 4 segundos 02, tronco; 01, cabeça Ao comando do apito, 

sacar a arma e efetuar 

dois disparos no tronco 

e um disparo na cabeça 

da ameaça. 

5 metros 5 segundos. CONFERIR 

MUNIÇÃO DE MANEJO. 

01, tronco; pane; 01, 

tronco 

Ao comando do apito, 

sacar a arma e efetuar 

dois disparos no tronco 

da ameaça, sanando 

eventual pane. 

5 metros 4 segundos;  02, tronco, mão forte;  Com a arma partindo 

de 45º, ao comando do 

apito, efetuar dois 

disparos no tronco da 

ameaça com a mão 

forte; 

5 metros 4 segundos;  02, tronco, mão fraca Com a arma partindo 

de 45º, ao comando do 

apito, efetuar dois 

disparos no tronco da 

ameaça com a mão 

fraca 

7 metros 10 segundos. CONFERIR 

APENAS UM 

CARTUCHO NO 

CARREGADOR 

02, tronco, em pé; troca 

de carregador; 02, 

tronco, de joelhos 

Ao comando do apito, 

sacar a arma e efetuar 

dois disparos em pé no 

tronco da ameaça; 

ajoelhar; trocar o 

carregador; efetuar 

dois disparos de joelhos 

no tronco da ameaça.  

10 metros 30 segundos 03, tronco, de joelhos; 

troca de carregador; 03, 

Ao comando do apito, 

sacar a arma e efetuar 
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tronco, em pé três disparos de joelhos 

no tronco da ameaça; 

efetuar troca de 

carregador; efetuar três 

disparos em pé no 

tronco da ameaça. 

15 metros 10 segundos 02, tronco Ao comando do apito, 

sacar a arma e efetuar 

dois disparos no tronco 

da ameaça. 

20 metros 10 segundos 02, tronco, de joelhos Ao comando do apito, 

sacar a arma e efetuar 

dois disparos no tronco 

da ameaça. 

 

    Para fins de tronco, entenda-se a respectiva área anatômica e nominada 

pelas inscrições K4, K5, 6 e 7 da figura abaixo. Para fins de cabeça, entenda-se a respectiva área 

anatômica e nominada apenas pela inscrição K5. 

 

    Os candidatos considerados aptos nesta fase prosseguirão à próxima, qual 

seja, Aptidão Física. 

8) FASE 2 – Aptidão Física 

    Traje: calça tática, gondola, coturno, colete balístico e ou tático, coldre, arma 

de fogo. Joelheira e cotoveleira opcional. 
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A) Corrida de 5km, com uso de máscara cirúrgica descartável. Tempo de 

realização eliminatório e classificatório. Tempo máximo de prova: 30 

minutos. 

B) Apoio no solo. Número de repetições classificatório e/ou eliminatório. 

C) Barra pronada ou supinada. Número de repetições classificatório e/ou 

eliminatório. 

    Traje: calça tática, gondola, coldre, arma de fogo, coturno. Joelheira e 

cotoveleira opcional. 

D) Rastejo baixo 100 metros. Tempo de realização classificatório e/ou 

eliminatório. 

E) Abdominais rema-rema em 1 minuto. Número de repetições 

classificatório e/ou eliminatório. 

   Apenas os 8 candidatos melhor qualificados após a realização das FASES 1 e 2 

prosseguirão para as FASES 3 e 4. 

9) FASE 3 – Aptidão Psicológica 

    O candidato será convidado a responder um questionário. 

10) FASE 4 – Entrevista 

    O candidato será entrevistado pelo instrutor Dave Acosta, utilizando-se 

meios tecnológicos digitais, com eventual suporte prestado pelos avaliadores.  

 

11) Divulgação dos Resultados 

    O resultado dos candidatos selecionados para as SWAT Schools será 

divulgado oportunamente na página da YouTactical BR (www.youtacticalbr.com) e/ou na fanpage no 

FaceBook (www.facebook.com/YouTacticalBR). A conclusão de todas as etapas de provas não 

garante a aprovação e a seleção para a Swat School nos Estados Unidos. 

 

12) Dados para Inscrição 

    O candidato deverá remeter por e-mail (cursos@youtacticalbr.com) as 

informações abaixo: 

Nome completo:  

Cargo: Lotação: 

Cidade: E-mail: 

Telefone (preferencialmente com whatsapp): 

Ano(s) em que cursou o Swat Basic e Advanced:  

 

http://www.facebook.com/YouTacticalBR
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13) Informações complementares 

    Informações complementares serão encaminhadas diretamente àqueles 

candidatos inscritos por meio de email e/ou whatsapp. 


