
Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 808/10-DRH/CRS

         O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições previstas nos incisos I e II, número 
34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto nº 18.445, de 15/04/77 
(R-100), nos termos da Resolução nº 3.967, de 18/04/2008 e o Edital DRH/CRS nº 11/08, de 
20/06/2008, que regula o concurso público para provimento de cargo de soldado de 1ª classe 
da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2009 – cujas vagas são destinadas às unidades 
da  Região  Metropolitana  de  Belo  Horizonte,  publicado  no  “Minas  Gerais”  nº  121,  de 
04/07/2008 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CTSP/09 – RMBH – 0935100202  LEANDRO 
SANTOS DA SILVA interpôs requerimento solicitando o envio do laudo psicológico, realizado 
pela Clínica BCPsicologia, através dos Correios;

1.2 com base em sindicância realizada pela Polícia Militar (processo 
administrativo  467/2009-CRS),  verificou-se que os procedimentos adotados por ocasião da 
realização  das  baterias  de  exames  a  que  fora  submetido  o  candidato,  obedeceram 
rigorosamente ao disposto no item 2 da Resolução CFP nº 007/2003, de 14/06/03, que dispõe 
sobre os princípios éticos determinados pelo manual de elaboração de documentos escritos 
decorrentes  de  avaliações  psicológicas,  não  havendo  violação  do  código  de  ética  dos 
profissionais da psicologia, tanto pela empresa BCPsicologia, quanto pela PMMG, bem como 
nos respectivos manuais dos testes aplicados;

1.3 dessa forma, apurados os fatos relativos à denúncia formulada, 
que versava sobre supostas irregularidades ocorridas no momento da aplicação do Exame 
Psicológico individual do candidato, levado a efeito na clínica BCPsicologia, não se vislumbrou 
qualquer  tipo  de  irregularidade  por  parte  dos  profissionais  da  BCPsicologia  e  da  PMMG, 
responsáveis pela aplicação, análise, cotação dos testes e elaboração de laudos psicológicos;

1.4 quanto ao envio do laudo pelo correio, cumpre analisar que tal 
conduta pode trazer prejuízos ao sigilo necessário aos testes realizados. Acresce-se a isso a 
peculiaridade dos instrumentos psicológicos que possuem em seu próprio corpo informações 
que podem ser utilizadas por profissionais não habilitados tecnicamente, ser utilizadas e/ou 
interpretadas erroneamente, causando uma exposição à pessoa testada e ao resultado dele 
decorrente;

2 RESOLVE:

2.1 indeferir o pedido, por falta de amparo legal.
 
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

              Belo Horizonte-MG,  26  de maio de 2010. 

                                        (a)  JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS
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