
 

 
 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

 
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 79/2019 - DRH/CRS 

 

A TENENTE-CORONEL PM CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E 

SELEÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, 

tendo em vista o Edital DRH/CRS nº 15/2018, de 07 de dezembro de 2018, que regula o 

concurso público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de 

Minas Gerais (PMMG), para o ano de 2019, e, 

 

1 CONSIDERANDO QUE:  
 

1.1 o candidato ao CFO 2019, Vicenzo Dartanhan Silva Bezerra, RG: 

16.587.953, apresentou, em 11/07/2019, solicitação para que lhe seja concedido acesso 

ao exame psicológico individual (Teste PMK), por não ser possível realizar a entrevista de 

devolução do resultado referente à etapa da avaliação psicológica do concurso; 

 

 1.2 o subitem 6.28 do edital do certame estabelece que: 

6.28 As avaliações psicológicas compreenderão, no mínimo, conforme o § 4° do 
art. 5° da Lei no 5.301, de 16/10/1969: I - teste de personalidade; II - teste de 
inteligência; e III - dinâmica de grupo, prova situacional ou anamnese psicológica. 
A bateria de testes poderá ser aplicada de forma coletiva e/ou individual, devendo 
o candidato participar, obrigatoriamente, de ambas, quando houver; sua ausência 
em uma dessas fases implicará em eliminação do concurso.  
 

1.3  em 15/06/2019, o candidato compareceu, mas não realizou a avaliação 

psicológica coletiva, sendo eliminado ao apresentar documento de identificação (CNH) 

cujos dados não coincidiram com os registrados no ato de inscrição, conforme estabelece 

o subitem 9.2 do edital; 

 

1.4 em 16/06/2019, o candidato compareceu e realizou a avaliação psicológica 

individual, ao apresentar documento de identificação, conforme exigência editalícia; 

 

 1.5 o resultado da avaliação psicológica é apresentado por meio de um laudo, 

documento redigido a partir da interpretação dos resultados obtidos nos instrumentos 



psicológicos produzidos pelo candidato em ambas as avaliações, coletiva e individual. 

Assim sendo, como o candidato não realizou a avaliação coletiva, não foi gerado por 

completo o resultado dos seus exames e nem o laudo psicológico; 

 

1.6 a Resolução n. 06, de 29 de março de 2019, do Conselho Federal de 

Psicologia (CFP) estabelece que: 

 

Art. 18 - Para entrega do relatório e laudo psicológico, é dever da(o) psicóloga(o) 
realizar ao menos uma entrevista devolutiva à pessoa, grupo, instituição atendida 
ou responsáveis legais.  
§ 1º - Na impossibilidade desta se realizar, a(o) psicóloga(o) deve explicitar suas 
razões.   

 

1.7 em consonância com a referida Resolução, o edital estabelece que o único 

meio para acessar os testes é por meio da entrevista de devolução: 

 
6.35 Para o candidato considerado INAPTO, a administração do concurso 
divulgará o calendário para a realização da entrevista de devolução (processo 
pelo qual é facultado ao candidato acesso ao resultado da avaliação psicológica 
que ensejou sua contraindicação) e/ou abertura de vista do material psicológico (o 
psicólogo nomeado acessará o material produzido pelo candidato). O local, data e 
hora agendados serão publicados no site do CRS. Para o agendamento será 
utilizado o número de inscrição do candidato. (grifo nosso) 
 

1.8 não é possível fornecer teste, relatório ou laudo psicológico por outro meio 

que não seja a entrevista de devolução, em obediência ao contido na Resolução do CFP 

e ao edital, pois esta é decorrente de um efetivo resultado, o que não é o caso do 

requerente. 

 

   2 RESOLVE: 

  

    2.1 indeferir o pedido, por falta de amparo legal. 

 

Belo Horizonte, 29 de julho de 2019. 

 
(a) Ivana Ferreira Quintão, Tenente-Coronel PM 

Chefe do Centro de Recrutamento e Seleção 

      
 

 


