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ATO DE CONVOCAÇÃO PARA AS AVALIAÇÕES PSICOLÓGICAS DO PROCESSO SELETIVO 
INTERNO AO CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS/CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA DE 
GESTÃO EM SEGURANÇA PÚBLICA (CHO/CSTGSP), PARA O ANO DE 2016 – MEDIANTE 
LIMINAR JUDICIAL. 
  

A 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 
14/01/2016 e considerando o Edital DRH/CRS Nº 12/2015, de 11/12/2015, que regula o processo 
seletivo interno para admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais/Curso Superior de Tecnologia de 
Gestão em Segurança Pública (CHO/CSTGSP) – Área de Defesa Social, vagas para o quadro de 
oficiais complementares e de oficiais especialistas (categorias de Armeiro, Auxiliar de Saúde, 
Comunicações, Motomecanização e Músico) da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2016, 
faz publicar a convocação da candidata abaixo para as avaliações psicológicas, mediante liminar 
judicial, a saber: 

I – ORIENTAÇÕES À CANDIDATA: 

 

1. A avaliação psicológica será aplicada pela “Comissão de Análise”, comissão formada por oficiais 
psicólogos do QOS.  
 

2. A avaliação psicológica será realizada, no dia 29/06/2016-QUA às 08h30min, no Centro de 
Recrutamento e Seleção (CRS), sito a Rua dos Pampas, nº 701, Bairro Prado, BHTE/MG.  
 

3. Será permitido à candidata, alimentar-se, em sala, quando autorizado por militar responsável. 
Desta forma, será facultado à candidata trazer lanche.  
 

4. A candidata deverá, obrigatoriamente, apresentar-se portando:  
a) no mínimo, 02 (duas) canetas azul ou preta;  
b) 01 (uma) foto 3X4 recente;  
c) carteira especial de identificação (identidade funcional) 

 
5. Para avaliação psicológica recomenda-se: 

a) dormir na noite anterior a avaliação 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 a avaliação; 
d) não carregar peso nem fazer esforço físico acentuado nas 24 (vinte e quatro) horas que 

antecedem a avaliação; 
e) o não cumprimento das orientações acima é de inteira responsabilidade da candidata. 
 

6. É vedado o ingresso de candidato em sala de prova portando arma de fogo municiada, podendo 
estar armados com a arma desmuniciada, devendo estar fardados com o uniforme da atividade.  
 
7. A aprovação na avaliação psicológica é requisito indispensável para a matrícula e inclusão no 
curso. 
 

8. Não serão consideradas avaliações realizadas em concursos anteriores ou em outras instituições. 

II – CANDIDATA CONVOCADA: 
 

Nº PM Grad. Nome Nº do Processo 

110.526-1 2º Sgt PM Ângela Cátia Florentino Santana 9049623.09.2016.813.0024 

  

Belo Horizonte, 27 de junho de 2016. 
 

(a) FLÁVIA NORONHA CORRÊA, TEN CEL PM 
   Chefe do Centro de Recrutamento e Seleção 


