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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 

 

 
EDITAL Nº.  044/2011 - CFO PM 

  
CONVOCAÇÃO PARA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA  

 

  
 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas 

atribuições legais e na qualidade de Presidente da Comissão Organizadora do 

Concurso Público Estadual, conforme disposto no Decreto nº. 4446 publicado no 

Diário Oficial do Estado do Amapá nº. 4648, datado de 28 de dezembro de 2009, e 

 
 

                       RESOLVE: 

  

                       Convocar a candidata habilitada no Concurso Público para o Cargo de 

Oficial Combatente – CFO/PMAP, para a realização da 5° Fase - Avaliação 

Psicológica, conforme Edital de Abertura. 

              A fase ocorrerá seguindo o Cronograma de Aplicação, observando-se 

o local, data e horário, abaixo descritos no item I e deste edital. 

OBS: A candidata devera apresentar-se, conforme cronograma abaixo, munida de 

documento de identidade, implicando a ausência ou inaptidão da candidata em 

qualquer uma das fases sua eliminação. 

DA AVALIAÇÃO: 
  

1.1. A Avaliação psicológica será realizada na cidade de Macapá-AP.  

1.2. A Avaliação psicológica tem por objetivo analisar as condições psicológicas do 

candidato, suas características e aptidões para freqüentar o CFO PM, de acordo 

com o perfil exigido para essa função profissional.  

1.3. A avaliação psicológica possuirá 02 (s) estágios distintos, porém integrados. A 

composição da avaliação será constituída de testes reconhecidos pelo Conselho 

Federal de Psicologia, serão aplicados através dos seguintes instrumentos:  

 • Entrevista individual; 

 •Testes de personalidade, testes de inteligência e testes de habilidades 

específicas. 

1.4. O Candidato, para ser classificado, deve preencher as características inerentes 

ao futuro cargo de Oficial, que estão especificadas no item XI – Da Avaliação 

Psicológica – 5ª Fase. Do Edital de abertura. 

1.5. O Exame Psicológico terá caráter unicamente eliminatório. O candidato poderá 

obter um dos seguintes resultados:  

 a) Indicado: significando que o candidato apresentou no concurso público 

para o CFO PM, perfil psicológico compatível com o perfil exigido;  

 b) Contra-indicado: significando que o candidato não apresentou no 

concurso público para o CFO PM, perfil psicológico compatível com o perfil exigido.  
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 c) Ausente: significando que o candidato não compareceu ao Exame 

Psicológico. 

 
 OBSERVAÇÃO 1 – Os candidatos contra-indicados não serão submetidos a novos 

exames no presente concurso. 

 OBSERVAÇÃO 2 – Os candidatos contra-indicados na avaliação psicológica 

obterão tais resultados através da entrevista devolutiva com o psicólogo no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas, a contar da divulgação do resultado pela comissão do 

concurso. 

                  1. DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 

1ª Estágio - Teste de Personalidade, Inteligência e Habilidades Específicas. 

Local: Centro de Formação e Aperfeiçoamento – CFA, do Quartel do Comando 

Geral da Polícia Militar – PM/AP. 

Dia: 20 de julho de 2011. 

      Endereço: Rua: Jovino Dinoá, s/n – Bairro: Beirol  

      Horário: 8h00mim às 12h00min 

2ª Estágio – Entrevista Individual 

Local: Divisão Psicossocial – PMAP 

Dia: 20 de julho de 2011 

Endereço: Rua: André de Oliveira Costa, nº 1030, Bairro Santa Inês. (em frente à 

orla do Santa Inês).    

Horário: 14h00min às 18h00min. 

Obs: A candidata devera comparecer com 30 minutos de antecedência. 

 

Cargo: Oficial Combatente - Polícia Militar 

Clas. Nome 

054 SÔNIA REGINA ALVES SILVA - Sentença Judicial nº. 0008970 - 
45.2011.8.03.0001 

  Macapá-AP, 18 de julho de 2011. 

 

SEBASTIÃO CRISTOVAM FORTES MAGALHÃES 

Secretário de Estado da Administração 
Presidente da Comissão 

 


