
ATO  DE CONVOCAÇÃO  PARA RETESTE  DO EXAME  PSICOLÓGICO DO CONCURSO PÚBLICO 
PARA  ADMISSÃO  AO  CURSO  DE  FORMAÇÃO  DE  SOLDADOS  DO  QUADRO  DE  PRAÇAS  DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, PARA O ANO DE 2014 (CFSd QPPM/2014). 

O  TENENTE  CORONEL  PM,  CHEFE  DO  CENTRO  DE  RECRUTAMENTO  E  SELEÇÃO,  no  uso  de  suas 
atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08 de agosto de 2006, consoante o 
disposto no edital DRH/CRS n° 14, de 11 de dezembro de 2012, publicado no “Minas Gerais” nº 232, de 13 de dezembro de 
2012, que regula o concurso público para admissão ao Curso de Formação de Soldados do Quadro de Praças da Polícia 
Militar de Minas Gerais para o ano de 2014 (CFSd QPPM/2014), e:

1. CONSIDERANDO QUE:  

1.1 A comissão de análise dos exames psicológicos ao CFSd QPPM/2014 identificou que o teste gráfico de personalidade do 
candidato abaixo nomeado não possibilita sua avaliação;

1.2 Neste caso específico, faz-se necessário o reteste previsto pelo manual da técnica utilizada, que não foi aplicado no dia 
da avaliação psicológica;  

2. RESOLVE: 

2.1  Reconvocar o candidato,  conforme orientações abaixo, para o devido reteste, sem ônus para o mesmo,  de modo a 
possibilitar o laudo conclusivo.   

3. ORIENTAÇÕES GERAIS:
3.1 O exame será realizado no dia 08 de novembro de 2013  ,   na Escola de Formação de Soldados (EFSd), situada na 
Rua Dr. Gordiano, nº 123, Bairro Prado, Belo Horizonte/MG. A chamada para o candidato convocado será às  07:00 horas 
em sala. 
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3.2 O candidato deverá apresentar-se portando:
a) 02 (duas) canetas azul ou preta;
b) 02 (dois) lápis preto nº 2;
c) 01 (uma) foto 3X4 recente e documento oficial de identificação com foto, sem o qual não será admitido aos 

exames.

3.3 Para os exames psicológicos, recomenda-se ao candidato:  
a) Dormir na noite anterior aos exames o tempo necessário ao seu descanso;
b) Alimentar-se da forma habitual;
c) Fazer abstinência de álcool nas 24 (vinte e quatro) horas que antecedem ao exame psicológico;
d) Não carregar peso nem fazer esforço físico acentuado nas 24 (vinte e quatro) horas que antecedem os exames 

psicológicos;
e) O não cumprimento das orientações acima é de inteira responsabilidade do candidato.

3.4  O comparecimento é obrigatório. A ausência e o atraso implicarão na eliminação do processo seletivo.

ORD. IDENTIDADE NOME

1. RG- MG-13457361 EDSON OLIVEIRA DE SOUSA

Belo Horizonte, 05 de novembro de 2013.

(a) Josan Mendes Feres, Ten Cel PM
Chefe do CRS
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