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O ESTADO DO PARÁ, por meio da Polícia Militar do Pará (PMPA), representada por seu Comandante-Geral, CEL 
QOPM AUGUSTO EMANUEL CARDOSO LEITÃO, torna públicos o resultado como apta na terceira etapa (exames de 
aptidão física) a candidata Ana Carolina da Silva e Silva Ribeiro e convoca a candidata a quarta etapa (avaliação 
psicológica). 
 
1. Das Informações Gerais  
1.1. A candidata deverá comparecer nas datas, local e horários determinados no item 2 deste Edital munido de 
documento de identidade original, uma foto 3x4, um lápis n° 2 e caneta esferográfica azul ou preta. 
1.2. A candidata deverá chegar com antecedência de pelo menos 30 minutos antes do início, no local das avaliações 
psicológicas, informados no item 2 deste Edital.  
1.3. Será ELIMINADO nesta etapa, o candidato que faltar ou chegar atrasado em relação aos horários iniciais dos 
exames informados no item 2 deste Edital. 
1.4. O objetivo da avaliação psicológica é contribuir na seleção de candidatos, de forma objetiva e padronizada, quanto 
às características e habilidades psicológicas do candidato a freqüentar o Curso de Adaptação de Oficiais do Quadro 
Complementar da Polícia Militar do Pará, de acordo com o perfil estabelecido, através do emprego de um conjunto de 
instrumentos e técnicas científicas, que favoreçam um prognóstico a respeito do desempenho, adaptação e adequação, 
ao cargo proposto, bem como no que diz respeito ao porte e uso de arma de fogo. 
1.5. Ao final da avaliação psicológica o candidato será considerado INDICADO ou CONTRA-INDICADO para o cargo. 
Portanto, esta não tem caráter classificatório, somente eliminatório, não havendo atribuição de nota. 
1.6. Será considerado INDICADO, o candidato que demonstrar o perfil estabelecido e exigido no subitem 7.5 do Edital n° 
001 do concurso público n° 006/PMPA e na Lei nº 6.626/04, após participar de todas as fases da avaliação psicológica.  
1.7. A contra-indicação na avaliação psicológica, não pressupõe a existência de transtornos mentais. Indica, tão-
somente, que o candidato avaliado não atende o perfil exigido para as funções de oficial da PMPA. 
 
2. Do Local de Realização dos Exames 
2.1. A candidata deverá realizar seus exames nos dias, horários e local informados abaixo, em Belém-Pará, no Instituto 
de Ciências da Saúde (UFPA), na Av. Generalíssimo Deodoro n° 01, entre Bernaldo Couto e Oliveira Belo, bairro 
do Umarizal, como se segue: 
 
NOME, INSCRIÇÃO, DATA, HORÁRIO DO INÍCIO e SALA 
 
ANA CAROLINA DA SILVA E SILVA RIBEIRO - 006521 
          TESTE PSICOLOGICO: 12/06/2010  08:00           SALA: 07 
          DINAMICA DE GRUPO: 13/06/2010  08:00           SALA: 07 
          ENTREVISTA       :         13/06/2010  14:00           SALA: 07 
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