
 

 
 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 
 
 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 48/2021 - DRH/CRS 
 

O TENENTE-CORONEL PM CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E 

SELEÇÃO, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo 

Regulamento do Sistema de Recursos Humanos da Polícia Militar (R-103), 

tendo em vista o edital de credenciamento n. 01/2018, de 08 de junho de 2018, 

que regula o credenciamento de empresas devidamente constituídas como 

pessoas jurídicas, especializadas na realização de avaliações psicológicas, em 

candidatos aos concursos públicos e processos seletivos internos executados 

pela Polícia Militar de Minas Gerais, e: 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o subitem 8.2 do edital de credenciamento n. 01/2018, de 08 de junho de 

2018, estabelece que “A PMMG promoverá, anualmente, a atualização do valor 

previsto no item 8.1, conforme tabela de honorários da FENAPSI”; 

1.2 o valor vigente para avaliação psicológica é de R$ 236,56 (duzentos e trinta 

e seis reais e cinquenta e seis centavos); 

1.3 a Administração Pública deve pautar-se, em seus atos, nos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, a fim de que não cause prejuízos aos 

candidatos dos concursos da PMMG, bem como às clínicas psicológicas 

credenciadas, devendo, assim, aplicar o limite médio estabelecido na tabela de 

honorários da FENAPSI 2021; 



 

1.4 a Tabela de Referência Nacional de Honorários dos Psicólogos, Valores 

Atualizados pelo INPC-IBGE até maio de 2021, para vigência em 01 de junho de 

2021, no item “Avaliação Psicológica”, define o valor médio atual de R$ 254,79 

(duzentos e cinquenta e quatro reais e setenta e nove centavos), divulgado por 

meio do site1 CFP/FENAPSI. 

2 RESOLVE: 

2.1 atualizar o valor previsto no subitem 8.1 do edital de credenciamento n. 

01/2018, conforme tabela de honorários da FENAPSI, passando para R$ 254,79 

(duzentos e cinquenta e quatro reais e setenta e nove centavos), aplicando-se 

este valor atualizado a partir da data da publicação deste Despacho. 

 

Belo Horizonte/MG, 22 de julho de 2021. 

 
(a) Claudio Aparecido da Silva, Tenente-Coronel PM 

Chefe do Centro de Recrutamento e Seleção 

                                                 
1 https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2021/07/FENAPSI_TABELA_ATUALIZADA_Junho_2021.pdf 


