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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, EM CUMPRIMENTO A DECISÕES JUDICIAIS, 

REFERENTE AO CONCURSO PÚBLICO Nº 03/2013. 

 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO E O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA 

MILITAR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso das suas atribuições legais e regulamentares, e considerando o disposto 

na Lei nº 2.066/76 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Sergipe), e suas alterações posteriores, em 

conformidade ao disposto na Lei Complementar nº 231, de 12 de novembro de 2013, e a autorização 

governamental publicada em 18 de dezembro de 2013, torna pública a convocação, em cumprimento a liminares 

deferidas, para realização da Avaliação Psicológica a ser realizada no dia 16/11/2014, devendo o candidato 

observar as instruções contidas no item 11 do Edital Nº 03, de 23 de dezembro de 2013. 

 

1. DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 

1.1. O candidato deverá comparecer ao local indicado abaixo, munido de documento oficial, original, de 

identidade, caneta esferográfica azul ou preta e 2 (dois) lápis pretos nº 2. 

1.2. Nas horas que antecedem a Avaliação Psicológica, os candidatos deverão observar os seguintes cuidados: 

• Dormir bem na noite anterior, sendo desejável pelo menos oito horas de sono; 

• Alimentar-se adequadamente no café da manhã e almoço, com uma refeição leve e saudável; 

• Evitar a ingestão de bebidas alcoólicas. 

 

Local de Prova: COLÉGIO PIO DÉCIMO / CAMPUS l 

Endereço: RUA ESTÂNCIA, 362 – CENTRO- ARACAJU/SE 

Data da Prova: 16/11/2014 

 

Hora de Chegada:  09h30 

Fechamento dos Portões: 10h 

Início da Prova: 10h 

 

Inscrição Candidato 

3005623 DENISON PIRES DA COSTA 

3218759 PITÁGORA ATTIAS FREIRE DE CARVALHO 

3449599 THIAGO MICHEL CHAGAS DOS SANTOS 

 

2. DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL: 

2.1. Os candidatos que ainda não realizaram a entrega da sua documentação deverão, após a realização da 

Avaliação Psicológica, se dirigir ao Comando da PM, no dia 17/11/2014, das 08 às 12 horas, para entrega dos 

documentos listados abaixo: 

a) Cópia do certificado de reservista, no caso dos candidatos masculinos; 

b) Duas fotos 5x7 coloridas; 

c) Certidões negativas de antecedentes expedidos pela Polícia Civil, Polícia Federal, Justiça Estadual (inclusive 

Juizado Especial), Justiça Federal (inclusive Juizado Especial) das localidades em que o candidato residiu nos 

últimos 05 (cinco) anos. No caso de militares ou ex-militares, que tenham servido nas Forças Armadas ou em 

Polícias e Bombeiros Militares de Estados, também deverá ser apresentada a certidão negativa da respectiva 
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Justiça Militar ou Vara Especial. Só serão aceitos os documentos com data de emissão até no máximo dois meses 

antes da data de entrega da documentação para Investigação Social; 

d) Cópia do Certificado de conclusão do Ensino Médio. O candidato que não possuir o documento será aceita a 

declaração de conclusão de curso acompanhada de histórico escolar. Para quem ainda estiver cursando o Ensino 

Médio, será aceito fotocópia autenticada da declaração escolar acompanhada de histórico escolar parcial; 

e) Comprovante de residência atual (com data máxima de 2 meses), contendo obrigatoriamente o Código de 

Endereçamento Postal – CEP, válido junto à Agência Nacional de Correios e Telégrafos; 

f) Cópias do RG, CPF, CTPS e PIS/PASEP; 

g) Formulário com Informações Pessoais (FIC), disponibilizado, nos sites www.funcab.org e www.pm.se.gov.br 

devidamente preenchido e impresso. 

2.1.2. O candidato que não conseguir apresentar a via original das certidões poderá apresentar o Protocolo do 

pedido das mesmas. As certidões originais deverão ser entregues posteriormente. 

2.1.3. A Certidão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe abrange também os dados dos Juizados 

Especiais, não sendo necessário, para este caso, o fornecimento de certidões específicas destes juizados. No caso 

de outros Estados, a situação deve ser verificada junto aos respectivos Tribunais. 

2.1.4. Todos os documentos deverão ser entregues em envelope pardo que, após a conferência, será lacrado. 

2.1.5. Todas as cópias dos documentos exigidas deverão ser impressas em papel A4 e apresentadas junto aos 

originais para fins de conferência. 

 

Em caso de dúvida referente à documentação da Investigação Social, as mesmas deverão ser sanadas por meio 

dos contatos listados abaixo: 

TEN. Carmelita 

Tel: (79) 3211-5719 /3211-1212 das 08h às 12h – Horário de Sergipe 

        (79) 8822-2896 das 08h às 12h e 14h às 18h – Horário de Sergipe 

E-mail: pm2.concurso@pm.se.gov.br 

 

 

Aracaju/SE, 23 de outubro de 2014. 

 

 

MAURICIO DA CUNHA IUNES – Cel PM 

Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Sergipe  

 

 

JOÃO AUGUSTO GAMA DA SILVA 

Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão 

http://www.funcab.org/
http://www.pm.se.gov.br/
mailto:pm2.concurso@pm.se.gov.br

