
Associação Internacional de Chefes de Polícia

P.O. Box 62564
Baltimore, MD 21264-2564, USA

PHONE 1.800.THE IACP • 703.836.6767 • FAX 703.836.4543
theIACP.org

NÃO USAR 

(Por favor imprima)

Nome
Primeiro nome      Inicial do nome do meio               Último nome 

Título / Classificação:

Agência / nome comercial:

Endereço profissional:

Cidade, estado, CEP, país:

Endereço residencial:

Cidade, estado, CEP, país:

Enviar e-mail para o meu endereço do  trabalho  residencial

Telefone comercial: Telefone Móvel

E-mail:

Site de Internet:

Você já foi membro da IACP?  sim  Não

Data de nascimento: (DD / MM / AAAA) _____ / _____ / _____ Sou um oficial juramentado.  sim 

Não

Meu idioma principal (e dialeto, se aplicável) é

A IACP oferece atualmente bastante contùdo em cinco idiomas. Selecione o idioma em que deseja 

receber comunicações da IACP:  Árabe  Inglês  Francês  Português  Espanhol

 Eu tenho um patrocinador membro ativo (obrigatório). O nome e número de membro do patrocinador 

são:

 Eu não tenho um patrocinador membro ativo. A IACP analisará o pedido. Será necessário mais 

tempo para processar a adesão.

Valor a ser cobrado (Apenas dólares americanos - A associação inclui a 

assinatura da revista Police Chief avaliada em $ 30.)

Anexei:  Ordem de Compra  Cheque pessoal / ordem de pagamento  Cheque da agência

Cobrar de:  MasterCard  Visa  American Express   Discover 

Nome do titular do 

Cartão:_______________________________________________________________________

Cartão #: ______________________________________________Validade. Data: ____ / ____ CVV 

#______

Endereço de cobrança do titular do cartão:

__________________________________________________________________

Assinatura: _________________________________________________________________________

Ao aderir a IACP, confirmo que revi e concordo com a Política de Privacidade da IACP, que pode ser 

encontrada em www.theIACP.org/privacy-policy.

Todas as associações expiram em 31 de dezembro de cada ano civil. As inscrições recebidas após 1º 

de agosto expirarão no ano seguinte. Devolva o formulário preenchido por correio, fax (703.836.4543) 

ou e-mail (Membership@theIACP.org) Perguntas?  Entre em contato com membros em 

800.THE.IACP.

Polícia do Capitólio $30

Chefes de Polícia de Defesa $15

Especialista em reconhecimento de 

drogas (DRE)
$25

Polícia do país indiano $25

Membros Internacionais da 

Academia de Polícia e Preparação 

Em Ensino Superior 

$25

Tecnologia da informação para 

aplicação da lei (LEIT)
$25

Oficiais Jurídicos $35

Divisão de Agências de Médio Porte $50

Capelão de polícia $50

Fundações policiais $20

Médicos da Polícia $35

Serviços psicológicos da polícia -

(taxa de processamento inicial)
$50

Avanço da pesquisa policial $50

Contato do Setor Privado $50

Oficiais de Informação Pública $15

Polícia de Transporte Público
Sem 

cobrança

Polícia Ferroviária
Sem 

cobrança

Chefes de Polícia da Reserva 
Sem 

cobrança

 Departamento Menor $20

 Ex-alunos da Polícia S&P
Sem 

cobrança

 Polícia da Universidade / 

Faculdade - Membro Inicial
$50

 Polícia da Universidade / 

Faculdade - Membros 

adicionais

$15REDE

Membros opcionais de 
grupos de trabalho
(Ser membro da IACP é um pré-requisito para 

ingressar em um grupo de trabalho. Podem ser 

necessárias qualificações adicionais para 

membros de grupos de trabalho. Consulte o 

site: www.theIACP.org/ grupo de trabalho / 

seções):

Categorias de Membros 

Informações sobre categorias de membros e 

elegibilidade podem ser encontradas no

Site da IACP www.theIACP.org/ 

Membership-Critérios

Membro ativo (nível de comando 

juramentado)
$190

Membro associado:

 Em geral $190

 Acadêmico $190

Provedor de serviço $500

 Oficial juramentado

(nível juramentado de não 

comando)

$75

 Aluno

Nome da universidade:
$30

INSCRIÇÃO DE MEMBRO DA IACP


