ATO DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO PARA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO
PSICOLÓGICA 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 2016 (CFSd QPPM/2016-Interior),
MEDIANTE DECISÃO JUDICIAL.
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 4.452, de 14 de janeiro de 2016, e considerando o disposto no
Edital DRH/CRS nº 10, de 10 de julho de 2015, publicado no “Minas Gerais” nº 126,
de 10 de julho de 2015, 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 2016 (CFSd QPPM/2016-Interior), vaga para a 12ª RPM, e, tendo em
vista decisão judicial, referente ao processo nº 9069318.12.2017.813.00241, resolve
CONVOCAR o candidato de inscrição nº 12974595, DIONATAN DAMASCENO
SEIXAS para realização da avaliação psicológica de acordo com as orientações
gerais e cronograma a seguir:
1. ORIENTAÇÕES GERAIS
A avaliação psicológica será realizada por clínica credenciada, durante dois dias,
devendo o candidato participar, obrigatoriamente, de ambas.
2. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA
2.1 Será realizada para o candidato nos dias 01 e 02 de dezembro de 2021, em
Belo Horizonte/MG, no local descrito no Cronograma de Avaliação Psicológica
abaixo, devendo o candidato verificar data, horário e local de sua avaliação.
2.2 A chamada será às 08h00m, EM SALA, para início da avaliação.
2.3 O candidato deverá, obrigatoriamente, apresentar-se portando:
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a) no mínimo, 02 (duas) canetas azuis ou pretas;
b) 01 (uma) foto 3X4 recente;
c) documento de identificação original, com foto, assinatura e capaz de identificar o
candidato, dentre os previstos no Edital, no item 9.3.
2.4. Conforme o item 9.2 do Edital que rege este concurso, o candidato somente
poderá realizar as provas, testes, avaliações ou exames se estiver devidamente
inscrito e portar o original de seu documento oficial de identidade, cujos dados sejam
coincidentes com os registrados no ato de inscrição, não sendo aceitas cópias, ainda
que autenticadas.
2.5 Deverá, obrigatoriamente, fazer uso de máscara de proteção de boca e
nariz, como também seguir os protocolos de biossegurança adotados pela
clínica, em cumprimento às medidas de prevenção à COVID-19.
2.6 Para a avaliação psicológica recomenda-se ao candidato:
a) dormir na noite anterior à avaliação pelo tempo necessário ao seu descanso;
b) alimentar-se da forma habitual;
c) fazer abstinência de álcool nas 24 (vinte e quatro) horas que antecedem à
avaliação;
d) não carregar peso nem fazer esforço físico acentuado nas 24 (vinte e quatro)
horas que antecedem à avaliação;
e) o não cumprimento das orientações acima é de inteira responsabilidade do
candidato.
3. PAGAMENTO
3.1 Conforme o item 6.35 do Edital do concurso, a avaliação psicológica será
custeada pelo candidato, via depósito, na agência bancária indicada pela clínica
onde será realizada a avaliação.
3.2 O candidato deverá seguir o procedimento descrito abaixo a fim de assegurar o
cumprimento dos itens 6.35 e 6.36 do Edital:
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3.3 Localizar o seu nome e os “DADOS BANCÁRIOS” da Clínica onde será realizada
a sua avaliação, constante no quadro Cronograma de Avaliação Psicológica.
3.4 Clínica Psicológica responsável pelo processo: Perspectiva Assessoria Recursos
Humanos Ltda.

Avenida dos Andradas, nº 2287, salas 103/106/107/108. Bairro

Santa Efigênia, BH/MG.
3.5 Serão aceitas transferências bancárias.
3.6 Caso o candidato opte por depósito bancário, este deverá dirigir-se ao CAIXA
FÍSICO do banco indicado e efetuar o pagamento de R$254,79 (duzentos e
cinquenta e quatro reais e setenta e nove centavos).
3.7 NÃO serão aceitos depósitos efetuados em caixas eletrônicos.
3.8 O comprovante da transação bancária deverá ser impresso e entregue no
primeiro dia da avaliação, 01 de dezembro de 2021, ao responsável da clínica.
3.9 NÃO serão aceitas fotos do comprovante de pagamento.
CRONOGRAMA
EXAME

DATA

HORÁRIO

LOCAL

ENDEREÇO

Clínica: Perspectiva
Avenida dos Andradas,
Assessoria de Recursos
2287. Bairro Santa Efigênia,
Humanos Ltda.
BH/MG.
Clínica: Perspectiva
Avenida dos Andradas,
Avaliação
10h00m
02/12/2021
Assessoria de Recursos
2287. Bairro Santa Efigênia,
Psicológica
(Em sala)
Humanos Ltda.
BH/MG.
DADOS BANCÁRIOS – PERSPECTIVA ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA.
CNPJ: 02.921.115/0001-44 (Chave PIX)
BANCO/Nº: BANCO INTER - 77
R$254,79
AGÊNCIA: 0001
C/C: 13857623-8
Avaliação
Psicológica

01/12/2021

Processo

08h00m
(Em sala)

Nº de
Inscrição

9069318.12.2017.813.0024 12974595

Nome
Dionatan Damasceno Seixas

Avaliação
Avaliação
Psicológica Psicológica
01/12/2021 02/12/2021
08h00m
10h00m
(Em sala)
(Em sala)

Belo Horizonte, 22 de outubro de 2021.
(a) Claudio Aparecido da Silva, Tenente-Coronel PM
Chefe do Centro de Recrutamento e Seleção
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