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CRONOGRAMA DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA DO CONCURSO PÚBLICO 
PARA ADMISSÃO AO CURSO DE  FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS (PMMG) PARA O ANO DE 2019 - CUMPRIMENTO 
DE DECISÃO JUDICIAL. 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

A avaliação psicológica será realizada por clínica credenciada, devendo o candidato participar 

obrigatoriamente. O não comparecimento do candidato significa eliminação automática do 

concurso. 

1 AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 

1.1 Será realizada para o candidato no dia 21/11/19, em Belo Horizonte/MG, no local descrito no 

Cronograma de Avaliação Psicológica a seguir.  

1.2 A abertura do portão será realizada às 07h15min. O fechamento do portão será às 07h45min, 

devendo o candidato estar EM SUA RESPECTIVA SALA às 08h00mim. 

1.3 O candidato deverá, obrigatoriamente, apresentar-se portando: 

a) pelo menos 02 (duas) caneta(s) esferográfica(s) azul(is) ou preta(s), de corpo transparente; 

b) 01 (uma) foto 3X4 recente; 

c) documento de identificação original, com foto, assinatura e capazes de identificar o candidato, 

conforme o item 9.4 do edital que rege este concurso. 

1.4 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 constando seu CPF ou com CPF à parte, cujos dados sejam 

coincidentes com os registrados no ato de inscrição, não sendo aceitas cópias, ainda que 

autenticadas. 

2 PARA A AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA RECOMENDA-SE AO CANDIDATO:   

a) dormir na noite anterior à 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 na véspera da avaliação; 

e) se fizer uso de lente corretiva, levar no dia da avaliação; 

f) o não cumprimento das orientações acima é de inteira responsabilidade do candidato. 

2.1 A Clínica Psicológica Credenciada responsável por esse processo: 

Sercon – Sociedade Profissional de Saúde Ocupacional e Psicologia Empresarial 

2.2 Localizar o seu nome constante no quadro do Cronograma de Avaliação Psicológica, onde será 

realizada a sua avaliação. 
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AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA  
 

SERCON 

 EXAME  DATA  HORÁRIO  LOCAL  ENDEREÇO  

AVALIAÇÃO 

PSICOLÓGICA 
21/11/19  

08H00M 

EM SALA 

Clínica: Sercon Sociedade 

Profissional de Saúde Ocupacional 

e Psicologia Empresarial 

Rua Carijós, nº 150, sala  

1404, Bairro Centro, 

BH/MG 

ORD  INSCRIÇÃO UF NOME  
AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 

(endereço vide quadro acima) 

1. 1458868    VICENZO DARTANHAN SILVA BEZERRA 
21/11/2019 

08H00M EM SALA 

 
 

Belo Horizonte, 07 de novembro de 2019. 

 

 

 

(a) Ivana Ferreira Quintão, Tenente-Coronel PM 
      Chefe do Centro de Recrutamento e Seleção 

 


