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GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA 

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ 

 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO INTERNO Nº 001 DE 2016 

*Alterado conforme Edital de Retificação, de 20 de janeiro de 2017.  

*Alterado conforme Edital de Retificação II, de 10 de março de 2017.  

*Alterado conforme Edital de Retificação III, de 05 de maio de 2017. 

O Comandante Geral da Polícia Militar do Pará, CEL QOPM ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS, no uso de suas 

atribuições legais, torna público que estarão abertas as inscrições para o Processo de Seleção Interno para Matrícula no 

Curso de Habilitação de Oficiais – CHO, da Polícia Militar do Estado do Pará, com base na legislação vigente, notadamente 

pela Constituição Federal, Constituição Estadual, Lei Federal nº 9.394/96, Art. 83 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional), Lei Estadual, nº 5.251/85 (Estatuto da Polícia Militar do Estado do Pará) e Lei nº 5.162-A/84 (Lei de Ingresso e 

Promoções nos Quadros de Oficiais de Administração (QOA) e de Oficial Especialista (QOE), alterada pelas leis nº 

7.784/2014 e n° 8.403/2016), Decreto Estadual nº 4.241/ 86, Decreto Estadual nº 2141/82 e NPCEI/2002, que dão 

respaldo legal e normatizam as regras estabelecidas neste Edital.  

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 O Processo de Seleção se destina ao provimento de 100 (cem) vagas para o Curso de Habilitação de Oficiais 

2016, sendo 92 (noventa e duas) vagas para o Quadro de Oficiais de Administração - QOAPM (QPMP-

0/Combatente) e 8 (oito) vagas para o Quadro de Oficiais Especialistas – QOEPM, sendo 3 (três) vagas para o 

Quadro de Músico – (QPMP – 1) e 5 (cinco) vagas para o Quadro de Auxiliar de Saúde (QPMP-2)  

1.2 O Processo de Seleção Interna será regido pelas normas estabelecidas neste edital e será realizado sob a 

responsabilidade da CONSULPLAN – Consultoria e Planejamento em Administração Pública Ltda., site: 

www.consulplan.net e e-mail: atendimento@consulplan.com.  

1.3 O presente Processo de Seleção para todos os quadros compreenderá as seguintes etapas: 

a) Primeira Etapa: Exame Intelectual, constituído de provas escritas objetivas de múltipla escolha e prova 

discursiva, para todos os Quadros, de caráter eliminatório e classificatório; 

b) Segunda Etapa: Avaliação Psicológica, de caráter apenas eliminatório;  

c) Terceira Etapa: Exame Médico, de caráter apenas eliminatório;  

d) Quarta Etapa: Teste de Avaliação Física, de caráter apenas eliminatório.  

1.4 As Provas serão realizadas nos municípios de Belém, Marabá e Santarém, no Estado do Pará. 

1.5 Para todos os fins deste Processo de Seleção Interna será considerado o horário oficial do Estado do Pará. 

1.6 É de inteira responsabilidade do candidato inscrito o acompanhamento da divulgação das informações referentes a 

este Processo Seletivo. 

 

2. DOS REQUISITOS BÁSICOS EXIGIDOS 

2.1 Ser SUBTENENTE PM ou SARGENTO PM; 

2.2 Ter no mínimo quinze anos de efetivo serviço, sendo dois anos na graduação, quando se tratar de Terceiro Sargento 

PM;  

2.3 Possuir o Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS) ou curso superior em nível de graduação, com diploma 

expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação; 

2.4 Estar classificado no mínimo no comportamento “BOM”, por meio de declaração expedida pelo Comandante, Diretor 

ou Chefe imediato; 

2.5 Ter no máximo 50 (cinquenta) anos de idade, no ato da inscrição (até 20 de janeiro de 2017); 

2.6 Não estar licenciado para tratar de interesse particular; 
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2.7 Não ter sido condenado a pena de suspensão do cargo ou função, previsto no CPM, durante o prazo desta suspensão; 

2.8 Não estar cumprindo sentença condenatória; 

2.9 Conhecer e estar de acordo com as exigências contidas neste Edital. 

 

3. DAS INSCRIÇÕES NO PROCESSO DE SELEÇÃO INTERNA 

3.1 As inscrições se realizarão exclusivamente via INTERNET: de 16h00min do dia 05 de janeiro de 2017 às 

23h59min do dia 20 de janeiro de 2017, no site www.consulplan.net.  

3.2 Não haverá cobrança de valor para inscrição. 

3.3 DOS PROCEDIMENTOS PARA A INSCRIÇÃO VIA INTERNET 

3.5.1 Para inscrição o candidato deverá adotar os seguintes procedimentos:  

a) estar ciente de todas as informações sobre este Processo de Seleção Interna disponíveis na página da CONSULPLAN 

(www.consulplan.net) e acessar o link para inscrição correlato ao Processo Seletivo; b) cadastrar-se no período entre 

16h00min do dia 05 de janeiro de 2017 às 23h59min do dia 20 de janeiro de 2017, observado o horário oficial do 

Estado do Pará, através do requerimento específico disponível na página citada; c) optar pelo quadro/especialidade a que 

deseja concorrer; d) optar pela cidade de realização de provas (Belém, Marabá ou Santarém); e) declarar estar ciente de 

que os dados ou informações e eventuais documentos apresentados pelo candidato serão considerados de sua inteira 

responsabilidade; e f) declarar estar ciente de que a formalização da inscrição implicará a aceitação, pelo candidato, de 

todas as regras e condições estabelecidas neste edital de abertura de inscrições. 

3.4 DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A INSCRIÇÃO NO PROCESSO DE SELEÇÃO INTERNA 

3.4.1 A CONSULPLAN não se responsabiliza por solicitações de inscrição não recebidas por motivos de ordem técnica dos 

computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem 

técnica que impossibilitem a transferência de dados, sobre os quais não tiver dado causa.  

3.4.2 A inscrição do candidato implica o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste 

Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento, inclusive quanto à realização das provas nos prazos 

estipulados.  

3.4.3 A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, as provas e a matrícula do candidato, desde que verificada 

falsidade em qualquer declaração e/ou irregularidade nas provas e/ou em informações fornecidas, garantido o direito ao 

contraditório e à ampla defesa.  

3.4.4 Não serão deferidas inscrições via fax e/ou via e-mail.  

3.4.5 As informações prestadas no requerimento de inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato, dispondo a 

PMPA do direito de excluir do Processo de Seleção Interna aquele que não preencher o requerimento de forma completa, 

correta e/ou que fornecer dados comprovadamente inverídicos, garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa.  

3.4.6 A PMPA e a CONSULPLAN disponibilizarão nos sites www.pm.pa.gov.br e www.consulplan.net a lista preliminar das 

inscrições deferidas e indeferidas (se houver), a partir do dia 6 de fevereiro de 2017. Será admitido recurso contra o 

indeferimento da inscrição no dia útil subsequente à publicação. 

3.4.6.1 A lista definitiva das inscrições deferidas e indeferidas (se houver), após recursos, será publicada a partir do dia 

13 de fevereiro de 2017 nos sites www.pm.pa.gov.br e www.consulplan.net. 

3.4.7 O candidato inscrito deverá atentar para a formalização da inscrição, considerando que, caso a inscrição não seja 

efetuada nos moldes estabelecidos neste Edital, será automaticamente considerada não efetivada pela organizadora, não 

assistindo nenhum direito ao interessado.  

3.5 DA CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO 

3.5.1 As informações referentes à data, ao horário e ao local de realização das provas (nome do estabelecimento, 

endereço e sala) e cargo, assim como orientações para realização das provas estarão disponíveis a partir do dia 15 de 

fevereiro de 2017, no endereço eletrônico da CONSULPLAN (www.consulplan.net), devendo o candidato efetuar a 

impressão deste Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI). As informações também poderão ser obtidas através da 

Central de Atendimento da CONSULPLAN, através de e-mail atendimento@consulplan.com e telefone 0800-283-4628. 
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3.5.2 Caso o candidato, ao consultar o Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI), constate que sua inscrição não foi 

aceita, deverá entrar em contato com a Central de Atendimento da CONSULPLAN, através de e-mail 

atendimento@consulplan.com ou telefone 0800-283-4628, no horário de 8h00min às 17h30min, considerando-se o 

horário oficial de Brasília/DF, impreterivelmente até o dia 17 de fevereiro de 2017. 

3.5.4 Eventuais erros referentes a nome, documento de identidade, deverão ser comunicados apenas no dia e na sala de 

realização das provas.  

3.5.5 O Cartão de Confirmação de Inscrição NÃO será enviado ao endereço informado pelo candidato no ato da inscrição. 

São de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de realização das provas e o 

comparecimento no horário determinado.  

 

4. DAS DISPOSIÇÕES ACERCA DA PRIMEIRA ETAPA: DOS EXAMES INTELECTUAIS 

Para todos os Quadros de Oficiais, serão aplicadas Prova Objetiva de múltipla escolha e Prova Discursiva, ambas 

de caráter eliminatório e classificatório. 

 

DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA 

4.1 A Prova Objetiva de múltipla escolha, abrangendo os conteúdos programáticos constantes do Anexo I deste 

Edital, constará com a seguinte distribuição: 

 

 

4.1.1 As provas escritas objetiva de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório, constarão de 60 (sessenta) 

questões, valendo 1 (um) ponto cada questão, e terão pontuação total variando do mínimo de 0 (zero) ponto ao máximo 

de 60 (sessenta) pontos, conforme evidenciado na tabela do subitem anterior. 

4.1.2 As questões das provas objetivas serão do tipo múltipla escolha, com 5 (cinco) opções (A a E) e uma única resposta 

correta.  

4.1.3 Será considerado aprovado o candidato que obtiver, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) de aproveitamento 

dos pontos das provas objetivas de múltipla escolha.  

4.1.4 O candidato deverá transcrever as respostas das provas objetivas para o Cartão de Respostas, que será o único 

documento válido para a correção das provas. O preenchimento do Cartão de Respostas será de inteira responsabilidade 

do candidato, que deverá proceder de conformidade com as instruções específicas contidas neste Edital e no Cartão de 

Respostas. Em hipótese alguma haverá substituição do cartão por erro do candidato.  

4.1.5 Não serão computadas questões não respondidas, nem questões que contenham mais de uma resposta (mesmo 

que uma delas esteja correta), emenda ou rasura, ainda que legível. Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo 

DISCIPLINA 
NÚMERO DE 

QUESTÕES 
PONTOS POR QUESTÃO 

Atualidades 4 1 

Constituição Federal 7 1 

Constituição do Estado do Pará 6 1 

Noções de Direito Administrativo 7 1 

Noções de Direito Penal Militar 7 1 

Noções de Direito Processual Penal Militar 7 1 

Direitos Humanos 8 1 

Legislação Especial 6 1 

Legislação Específica 8 1 

TOTAL DE QUESTÕES 60 questões 

PONTUAÇÃO MÁXIMA 60 pontos 
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reservado às respostas, pois qualquer marca poderá ser lida pelas leitoras óticas, prejudicando o desempenho do 

candidato.  

4.1.6 O candidato deverá, obrigatoriamente, ao término da prova, devolver ao fiscal o Cartão de Respostas, devidamente 

assinado no local indicado.  

4.1.6 Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente no Cartão 

de Respostas. Serão consideradas marcações incorretas as que estiverem em desacordo com este Edital e com o Cartão 

de Respostas, tais como: dupla marcação, marcação rasurada ou emendada e campo de marcação não preenchido 

integralmente.  

4.1.7 O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar, ou, de qualquer modo, danificar o seu Cartão de 

Respostas, sob pena de arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de realização da leitura ótica.  

 

DA PROVA DISCURSIVA 

4.2 Será aplicada prova discursiva de caráter eliminatório e classificatório, para todos os quadros, no mesmo dia de 

realização da prova objetiva de múltipla escolha, constituída de: 1 (uma) redação sobre tema da Atualidade relacionado à 

atividade policial. 

4.2.1 A prova discursiva terá o valor de 50 (cinquenta) pontos, conforme distribuição apresentada no subitem 4.2.13 

deste Edital e serão realizadas no mesmo horário previsto no subitem 4.3 deste Edital para a realização da prova 

objetiva. 

4.2.2 Serão considerados aprovados apenas os candidatos que obtiverem o percentual mínimo de 50% (cinquenta por 

cento) de aproveitamento nos pontos da referida prova. 

4.2.3 A prova de Redação tem como objetivo avaliar a competência textual do candidato por meio da produção de um 

texto escrito sobre um determinado tema relacionado com a atividade policial. 

4.2.4 A resposta à prova discursiva deverá ser manuscrita em letra legível, com caneta esferográfica de corpo 

transparente, de ponta grossa e de tinta azul ou preta indelével, não sendo permitida a interferência e/ou a participação 

de outras pessoas. 

4.2.5 A resposta à prova discursiva deverá ter a extensão mínima de 20 (vinte) e máxima de 30 (trinta) linhas para o 

texto. Será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado 

ou que não atingir a extensão mínima ou ultrapassar a extensão máxima permitida. 

4.2.6 O candidato receberá nota zero na prova discursiva em casos de não atendimento ao conteúdo avaliado, de não 

haver texto, de manuscrever em letra ilegível ou de grafar por outro meio que não o determinado no subitem anterior, 

bem como no caso de identificação em local indevido. 

4.2.7 A Folha de Texto Definitivo da prova discursiva será fornecida juntamente com o Cartão de Respostas da prova 

objetiva de múltipla escolha no dia de realização das provas, devendo, o candidato, ao seu término, obrigatoriamente, 

devolver ao fiscal o Cartão de Respostas (prova objetiva) e a Folha de Texto Definitivo (prova discursiva), devidamente 

assinados no local indicado, sem qualquer outro termo que identifique o candidato. 

4.2.8. A Folha de Texto Definitivo da prova discursiva será o único documento válido para a avaliação desta etapa. O 

espaço reservado no caderno de provas para rascunho é de preenchimento facultativo e não valerá para tal finalidade. 

4.2.9 A Folha de Texto Definitivo conterá um cartão numerado e destacável, onde deverá ser aposta a assinatura do 

candidato, de modo a não o identificar. Este cartão numerado será destacado pelo aplicador da prova e depositado em 

envelope próprio, fornecido pelo CONSULPLAN. 

4.2.10 Quando da realização da prova discursiva, o candidato não poderá efetuar consulta a quaisquer fontes ou meios 

de consulta para auxílio na elaboração do texto. 

4.2.11O candidato deverá observar atentamente as orientações de transcrição da sua resposta quando da realização da 

prova discursiva. Aquele que não observar tais orientações receberá nota 0 (zero), sendo vedado qualquer tipo de rasura 

e/ou adulteração na identificação das páginas, sob pena de eliminação sumária. 
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4.2.12 O candidato, ao término da realização da prova discursiva, deverá, obrigatoriamente, devolver a Folha de Texto 

Definitivo sem qualquer termo que identifique a folha em que foi transcrita sua resposta. 

4.2.13 Para efeito de avaliação da prova discursiva serão considerados os seguintes elementos de avaliação: 

 

 

4.2.14 Serão corrigidas as provas discursivas de todos os candidatos aprovados nas provas objetivas de múltipla escolha, 

nos termos do item 4.1.3. 

4.2.14.1 Os candidatos que não tiverem a sua prova discursiva corrigida na forma do subitem 4.2.14 serão eliminados e 

não terão classificação alguma no Processo Seletivo Público. 

 

DA REALIZAÇÃO DO EXAME INTELECTUAL 

4.3 As provas escritas objetivas de múltipla escolha e discursivas para todos os quadros de oficiais, serão 

realizadas nas cidades de Belém, Marabá e Santarém/PA, com data inicialmente prevista para o dia 19 DE 

FEVEREIRO DE 2017 (DOMINGO), com duração de 4 (quatro) horas para sua realização, de 13h00min às 

17h00min (horário de Belém/PA).  

4.3.1 Os locais de realização da prova escrita, para os quais deverão se dirigir os candidatos, serão divulgados a 

partir de 15 de fevereiro de 2017 no endereço eletrônico www.consulplan.net. São de responsabilidade 

exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de realização da prova escrita e comparecimento no 

horário determinado.  

4.3.2 O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com antecedência mínima de 60 

(sessenta) minutos do horário fixado para o seu início, munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita 

ELEMENTOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA DISCURSIVA 

Critérios Elementos da avaliação Pontuação 

Fidelidade ao tema e ao 
comando 

- estabelecer relações de sentido com o tema proposto; 
- estabelecer relações com as ideias, as informações, os dados citados 

em exemplos e/ou coletânea, caso apresentados no comando; 
- produzir um texto em concordância com o tipo textual solicitado; 
- usar adequadamente recursos relacionados às diferentes estruturas de 

tipos de textos; 

15 pontos 

Organização/ sequenciação 

coerente de ideias 

- estabelecer conexões entre informações do texto e do contexto; 
- sequenciar ideias coerentemente, usando, ou não, recursos coesivos 

e/ou argumentativos; 
- dispor coerentemente as ideias em parágrafos; 
- usar adequadamente elementos que assinalam a continuidade e a 

progressão de sentido; 
- evitar ambiguidades nos encadeamentos textuais; 

10 pontos 

Registro de língua adequado 

ao gênero solicitado e ao 

efeito de sentido pretendido 

- escolher o registro de língua adequado ao gênero de escrita exigido; 
- empregar adequadamente as palavras quanto ao nível de formalidade 

do texto;  
- empregar adequadamente discurso direto e o indireto; 
- usar os níveis de linguagem, de acordo com o efeito de sentido que 

deseja produzir; 

5 pontos 

Domínio das regras de escrita 

e da norma culta 

- grafar corretamente as palavras; 
- separar corretamente sílabas na translineação; 
- pontuar adequadamente o texto; 
- assinalar corretamente a crase; 
- relacionar recursos de escrita (pontuação, aspas, letra 

maiúscula/minúscula) com propósitos do texto; 
- construir enunciados estabelecendo a sintaxe de regência nominal e 

verbal, de concordância nominal e verbal, de colocação pronominal, 
segundo a norma culta; 

20 pontos 

TOTAL DE PONTOS: 50 pontos 
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de material transparente, de ponta grossa e tinta indelével, do cartão de confirmação de inscrição e do 

documento de identidade original com foto. 

4.3.3 No horário fixado para o início das provas, conforme estabelecido neste Edital, os portões da unidade serão 

fechados pelo Coordenador da Unidade, em estrita observância do horário oficial do Estado do Pará, não sendo admitidos 

quaisquer candidatos retardatários. 

4.3.4 Durante a realização das provas, a partir do ingresso do candidato na sala de provas, será adotado o procedimento 

de identificação civil dos candidatos mediante verificação do documento de identidade, da coleta da assinatura, entre 

outros procedimentos, de acordo com orientações do fiscal de sala.  

4.3.5 Não será admitido ingresso de candidato no local de realização das provas após o horário fixado para o seu início, 

assim como não serão aplicadas provas, em hipótese alguma, em local, em data ou em horário diferentes dos 

predeterminados em Edital ou em comunicado, não havendo segunda chamada para as provas escritas objetivas de 

múltipla escolha e discursiva. Será excluído do Processo de Seleção Interna o candidato que faltar à prova escrita ou 

chegar após o horário estabelecido.  

4.3.6 Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pela Polícia Militar do Pará, Secretarias de 

Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício 

profissional (ordens, conselhos etc.); passaporte; carteira de trabalho e carteira nacional de habilitação (modelo com 

foto).  

4.3.6.1 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, documento de identidade 

original por motivo de perda, furto ou roubo, deverá ser apresentado documento que ateste o registro da ocorrência em 

órgão policial expedido há, no máximo, 30 (trinta) dias.  

4.3.6.2 Por ocasião da realização da prova, o candidato que não apresentar documento de identidade original, na forma 

definida no subitem 4.3.6 ou não apresentar o boletim de ocorrência conforme especificações do subitem 4.3.6.1 deste 

Edital, não fará as provas e será automaticamente excluído do Processo de Seleção Interna.  

4.3.7 Não será permitida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos nem a utilização de 

máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor 

auricular, lápis, borracha ou corretivo. Especificamente, não será permitido o candidato ingressar na sala de provas sem o 

devido recolhimento, com respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda 

eletrônica, notebook, palmtop, ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, 

máquina fotográfica, controle de alarme de carro, relógio de qualquer modelo, óculos escuros (exceto para correção 

visual ou fotofobia) ou quaisquer acessórios de chapelaria (chapéu, boné, gorro e etc.) e etc., o que não acarreta em 

qualquer responsabilidade da CONSULPLAN sobre tais equipamentos. No caso do candidato, durante a realização das 

provas, ser surpreendido portando os aparelhos eletrônicos citados, será automaticamente lavrado no Termo de 

Ocorrência o fato ocorrido e ELIMINADO automaticamente do processo de seleção. Para evitar qualquer situação neste 

sentido, o candidato deverá evitar portar no ingresso ao local de provas quaisquer equipamentos acima relacionados.  

4.3.7.1 Quando do ingresso na sala de aplicação de provas, os candidatos deverão recolher todos os equipamentos 

eletrônicos e/ou materiais não permitidos, inclusive carteira com documentos e valores em dinheiro, em envelope de 

segurança não reutilizável, fornecido pelo fiscal de aplicação.  

4.3.7.2 Para a segurança de todos os envolvidos no Processo Seletivo, é recomendável que os candidatos não portem 

arma de fogo no dia de realização das provas. Caso, contudo, se verifique esta situação, o candidato será encaminhado à 

Coordenação da Unidade, onde deverá entregar a arma para guarda devidamente identificada, mediante preenchimento 

de termo de acautelamento de arma de fogo, onde preencherá os dados relativos ao armamento.  

4.3.8 Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum destes candidatos insista em sair do 

local de aplicação antes de autorizado pelo fiscal de aplicação, será lavrado Termo de Ocorrência, assinado pelo candidato 

e testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal de aplicação da sala e pelo Coordenador da unidade de 

provas, para posterior análise pela Comissão de Acompanhamento do Processo Seletivo. 
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4.3.9 O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas escritas levando o caderno de provas no 

decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato, também, poderá 

retirar-se do local de provas somente a partir dos 120 (cento e vinte) minutos após o início de sua realização, contudo 

não poderá levar consigo o caderno de provas.  

4.3.10 Terá suas provas anuladas, também, e será automaticamente ELIMINADO do Processo de Seleção Interna o 

candidato que durante a realização de qualquer uma das provas:  

a) retirar-se do recinto da prova, durante sua realização, sem a devida autorização; b) for surpreendido dando e/ou 

recebendo auxílio para a execução de quaisquer das provas; c) usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para a 

sua realização; d) portar ou utilizar de qualquer material ou equipamento eletrônico proibido; e) faltar com a devida 

cortesia para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, as autoridades presentes e/ou os candidatos; f) 

fizer anotação de informações relativas às suas respostas (cópia de gabarito) em qualquer meio; g) descumprir as 

instruções contidas no caderno de provas, no Cartão de Respostas e/ou na Folha de Texto Definitivo; h) recusar-se a 

entregar o Cartão de Respostas e/ou a Folha de Texto Definitivo ao término do tempo destinado à sua realização; i) 

ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas e/ou a Folha de Texto Definitivo;  

j) não permitir a coleta de sua assinatura ou não atender ao procedimento descrito no subitem 4.3.4; k) perturbar, de 

qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido; l) for surpreendido portando ou fazendo 

uso de aparelho celular e/ou quaisquer aparelhos eletrônicos durante a realização das provas, mesmo que o aparelho 

esteja desligado.  

4.3.11 Com vistas à garantia da segurança e integridade do certame em tela, no dia da realização das provas escritas os 

candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais quando do ingresso e saída de sanitários. 

Excepcionalmente, poderão ser realizados, a qualquer tempo durante a realização das provas, outros procedimentos de 

vistoria além do descrito. 

4.3.12 São de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta do local de realização das provas escritas e 

o comparecimento no horário determinado.  

 

5. DAS DISPOSIÇÕES ACERCA DA SEGUNDA ETAPA: DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 

5.1 Para o Quadro de Oficiais de Administração – QOAPM e QOEPM (QPMP-0/Combatente, QPMP-1/Musico e 

QPMP-2 Auxiliar de Saúde) serão convocados à Segunda Etapa do Processo de Seleção Interna, constituída de 

Avaliação Psicológica, todos os candidatos aprovados e classificados no Exame Intelectual dentro do número de 

vagas, bem como 50% do quantitativo de candidatos aprovados e não classificados. 

5.2 Serão submetidos à avaliação psicológica, de caráter eliminatório, os candidatos considerados aprovados no Exame 

Intelectual (1ª Etapa), de acordo com os limites indicados no item 5.1 deste Edital.  

5.3. Para esta Etapa, os referidos candidatos serão convocados em data, hora e local a serem publicados em edital de 

convocação.  

5.4. A Avaliação Psicológica, de responsabilidade da CONSULPLAN, será realizada por psicólogos devida e regularmente 

credenciados nos Conselhos Regionais de Psicologia e habilitados em avaliação psicológica, ficando a Comissão de Oficiais 

Psicólogos do CIPAS/PMPA, responsável pelo acompanhamento e supervisão desta etapa.  

5.5. Por ocasião da Avaliação Psicológica o candidato deverá apresentar-se munido de documento de identidade e caneta 

esferográfica de corpo transparente com tinta azul.  

5.6. A avaliação psicológica tem como objetivo analisar se as características do candidato estão de acordo com o perfil 

exigido para frequentar o curso de habilitação de oficiais.  

5.7. A avaliação psicológica será realizada mediante o emprego de um conjunto de técnicas e instrumentos científicos 

validados pelo Conselho Federal de Psicologia - CFP, que propicie um prognóstico a respeito do desempenho do 

candidato, suas características intelectivas, motivacionais e de personalidade compatíveis com a multiplicidade, 
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periculosidade e sociabilidade inerente às atribuições das diversas funções institucionais da PMPA, além do porte e uso de 

arma de fogo.  

5.8. A avaliação psicológica para o CHO é composta de três fases: a primeira consiste na aplicação coletiva dos testes; 

a segunda, de dinâmica de grupo e a terceira, de entrevista individual.  

5.9. Na avaliação psicológica deverão ser realizados os testes psicológicos de personalidade, de inteligência e de 

habilidades específicas e poderão ser utilizados outros instrumentos e técnicas autorizadas pelo Conselho Federal de 

Psicologia, de acordo com a necessidade do cargo.  

5.10. Na avaliação psicológica o candidato não receberá nota, sendo considerado indicado ou contraindicado.  

5.11. O candidato indicado deverá apresentar o seguinte perfil: capacidade de comando e liderança; capacidade de 

julgamento/percepção e iniciativa; produtividade e tomada de decisão; maturidade; confiança; estabilidade emocional; 

controle da agressividade e da ansiedade; adaptação e resiliência; resistência à frustração e à pressão; sociabilidade e 

competência no relacionamento interpessoal; deferência e obediência às normas e regras; empatia; assistência; 

responsabilidade e persistência; fluência verbal/comunicação; atenção concentrada e difusa; memória; inteligência; 

demonstração de ausência de fobia; ordenação e organização de pensamentos.  

5.12. São características conforme Perfil:  

a. Comando e liderança: habilidade para agregar as forças latentes existentes em um grupo, canalizando-as no sentido 

de trabalharem de modo harmônico e coeso na solução de problemas comuns, visando atingir objetivos predefinidos; 

facilidade para comandar, conduzir, coordenar e dirigir as ações das pessoas, para que atuem com excelência e 

motivação;  

b. Julgamento/percepção: capacidade de abordar e resolver problemas em situações diversas de forma lógica, dedutiva 

e analítica;  

c. Iniciativa: capacidade de influenciar o curso dos acontecimentos, colocando-se de forma assertiva e proativa diante 

das necessidades de tarefas ou situações, com disposição para agir ou empreender uma ação;  

d. Produtividade e tomada de decisão: o processo pelo qual o indivíduo escolhe algumas ou apenas uma entre muitas 

alternativas para as ações a serem realizadas. A decisão é tomada a partir de probabilidades, possibilidades e ou 

alternativas julgadas pertinentes;  

e. Maturidade: consiste num padrão comportamental demonstrado pelo candidato compatível com o estágio de 

desenvolvimento cronológico, intelectual, emocional e afetivo;  

f. Confiança: capacidade própria para atingir objetivos propostos, bem como a convicção de ser capaz de fazer ou 

realizar alguma coisa;  

g. Estabilidade emocional: habilidade do candidato para reconhecer as próprias emoções diante de um estímulo 

qualquer antes que interfiram em seu comportamento, controlando-as a fim de que a manifestação dessas emoções seja 

adequada ao meio em que está inserido, adaptando-se às exigências ambientais, preservando a capacidade de raciocínio 

e o autocontrole em suas ações;  

h. Controle da agressividade e da ansiedade: capacidade do candidato de controlar a manifestação da energia 

agressiva, direcionando-a de forma benéfica para si e para a sociedade;  

i. Adaptação e resiliência: capacidade de enfrentar e superar regularmente condições adversas, perigosas ou arriscadas 

inerentes à atividade policial;  
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j. Resistência à frustração e a pressão: habilidade em manter suas atividades laborais em bom nível quando privado 

da satisfação de uma necessidade pessoal e/ou profissional, garantindo a não interferência em seu desempenho 

profissional;  

k. Sociabilidade e competência no relacionamento interpessoal: capacidade de perceber e interagir com o outro 

adequadamente, cooperar, trabalhar em grupo e de estabelecer vínculos afetivos;  

l. Deferência e obediência às normas e regras: capacidade de observância e acatamento integral das leis, 

regulamentos, normas e disposições, traduzindo-se em cumprimento do dever para com a instituição e com seus 

superiores hierárquicos;  

m. Empatia: tendência para desenvolver a sensibilidade de se colocar no lugar do outro, percebendo as emoções alheias;  

n. Assistência (altruísmo): capacidade de prestar auxílio ao outro em situações de perdas, danos, emergência e outros 

infortúnios;  

o. Responsabilidade e persistência: tendência de levar até o término qualquer trabalho iniciado por mais difícil que 

possa parecer, com padrão de excelência;  

p. Fluência verbal/comunicação: facilidade para utilizar as construções linguísticas na expressão do pensamento, por 

intermédio de verbalização clara e eficiente, manifestando-se com desembaraço;  

q. Atenção concentrada e difusa: capacidade de focalizar estímulos estabelecendo relações entre eles, processando e 

selecionando apenas um estímulo na atenção concentrada e diversos estímulos do ambiente simultaneamente na atenção 

difusa;  

r. Memória: capacidade de reter, adquirir e armazenar informações disponíveis e necessárias ao desempenho da 

profissão, tais como fisionomias, cenários, situações, regulamentos, etc.;  

s. Inteligência: potencial de desenvolvimento cognitivo do candidato avaliado para análise, aliado à receptividade para 

incorporar novos conceitos, bem como reestruturar os já estabelecidos, a fim de dirigir adequadamente o seu 

comportamento;  

t. Ausências de Fobias: medo irracional, incapacitante ou patológico de situações específicas com animais, altura, água, 

sangue, fogo, etc., que levam o indivíduo a desenvolver evitações ou crises de pânico;  

u. Ordenação e organização de pensamentos: será investigada na característica fluência verbal/comunicação, quando 

se reportar às construções linguísticas na expressão do pensamento; na característica julgamento/percepção, quando 

abordar resoluções diversas de forma lógica, dedutiva e analítica, bem como na produtividade e tomada de decisão.  

5.13. Nas características de atenção, memória e inteligência, o candidato deverá estar dentro ou acima da faixa mediana 

nos escores, devendo as demais características do perfil ser consideradas de acordo com as tabelas de percentis dos 

testes escolhidos pela comissão designada.  

5.14 O militar a ser avaliado não poderá estar de serviço e nem saindo de serviço nos dias em que for submetido aos 

testes psicológicos, devendo ter uma boa noite de sono na véspera e estar alimentado no momento do teste. Não poderá 

ter ingerido bebida alcoólica e se estiver fazendo uso de medicação psiquiátrica, deverá informar no momento da 

avaliação. Se o policial fizer uso de lentes de contato ou óculos, deverá portá-los no ato da avaliação. 

5.15. Não será levada em consideração qualquer alteração psicológica ou fisiológica passageira, alegada na data 

estabelecida para a realização da avaliação psicológica, que fujam das determinações definidas. 

5.16. Será considerado indicado o candidato que participar de todas as fases da avaliação psicológica e apresentar o perfil 

estabelecido para o exercício do cargo.  
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5.17. As fases da Avaliação Psicológica são interdependentes e fazem parte de um único processo. O candidato que faltar 

a qualquer uma das fases será considerado eliminado.  

5.18. Será considerado contraindicado para o exercício do cargo, levando em conta as peculiaridades institucionais, o 

candidato que apresentar as seguintes características:  

a. Prejudiciais: controle emocional inadequado; tendência depressiva; agressividade e ansiedade inadequadas; baixa 

tolerância à frustração; dificuldade de adaptação e acatamento de normas, regras e leis; inteligência inferior à média; 

fluência verbal/comunicação inadequada; baixo potencial de liderança; presença de fobias; empatia, assistência, 

responsabilidade e persistência diminuídas.  

b. Restritivas: sociabilidade inadequada; insegurança; imaturidade; atenção e/ou memória com percentis inferiores; 

análise, percepção, julgamento e iniciativa inadequados; baixa produtividade e tomada de decisão; baixa capacidade de 

cooperar e realizar trabalhos em grupo. 

5.19. Para que o candidato seja contraindicado na Avaliação Psicológica deverá ter incorrido em um dos critérios de corte 

abaixo estabelecidos:  

a. quatro ou mais características prejudiciais;  

b. três características prejudiciais e uma restritiva;  

c. duas características prejudiciais e duas restritivas;  

d. uma característica prejudicial e três restritivas  

5.20. A avaliação psicológica será realizada simultaneamente a todos os candidatos em igualdade de condições, em dias, 

locais e horários divulgados previamente em edital, ficando vedado tratamento privilegiado a qualquer candidato, bem 

como a realização desta etapa fora do estabelecido em edital.  

5.21. No término do concurso a instituição contratada deverá encaminhar à PM, no prazo de 90 (noventa) dias, o 

material avaliativo (testes psicológicos corrigidos e laudados, das entrevistas e dos resultados da dinâmica de grupo), 

realizado pelos candidatos indicados, o qual ficará sob responsabilidade dos Oficiais Psicólogos do CIPAS/PM.  

5.22. Nos casos em que mesmo após o ingresso do candidato, haja necessidade urgente de manuseio do material 

psicológico, tais como por determinação judicial e apuração de questão disciplinar, o prazo de envio do material avaliativo 

do candidato é de quinze dias.  

5.23. A contraindicação na avaliação psicológica não pressupõe, necessariamente, a existência de transtornos mentais, 

mas indica que o candidato avaliado não apresenta o perfil exigido para a função pretendida. 

5.24. O candidato poderá ter acesso à decisão fundamentada sobre sua avaliação psicológica, desde que o faça mediante 

requerimento, em link próprio que será disponibilizado no site da Consulplan (www.consulplan.net), no primeiro dia útil 

após a divulgação do resultado preliminar da etapa. 

5.25 Para vistas aos testes, será realizado o procedimento denominado entrevista devolutiva. A entrevista devolutiva será 

exclusivamente de caráter informativo para esclarecimento do motivo da “contra indicação” do candidato ao propósito do 

Processo de Seleção Interna, não sendo, em hipótese alguma, considerada como recurso ou nova oportunidade de 

realização do teste, tampouco altera o status do resultado da avaliação psicológica, esse procedimento somente será 

divulgado ao candidato, uma única vez, de forma pessoal e individual, pelo profissional psicólogo designado, em local e 

hora predeterminados no Edital de Convocação.  

5.26 No momento da realização do procedimento de vista aos testes, o candidato deverá comparecer acompanhado de 

um profissional psicólogo, necessariamente inscrito no Conselho Regional de Psicologia.  

5.27 Não será permitido ao candidato, nem ao psicólogo assistente, gravar a entrevista devolutiva e nem retirar, 

fotografar ou reproduzir os manuais técnicos, os testes psicológicos e as folhas de respostas do candidato. 

5.28 Não haverá por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação da avaliação psicológica.  
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5.29 O candidato somente poderá ausentar-se do recinto da aplicação da avaliação psicológica após o término da 

aplicação dos testes, não podendo levar consigo os cadernos de testes.  

5.30 DOS RECURSOS CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR NA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA  

5.30.1 O candidato que desejar interpor recursos contra o resultado preliminar na avaliação psicológica disporá de 2 

(dois) dias úteis para fazê-lo, conforme procedimentos disciplinados no respectivo edital de resultado preliminar.  

5.30.2 O resultado da avaliação psicológica será publicado no Boletim Geral da PMPA e divulgado na Internet, nos 

siteswww.consulplan.net e www.pm.pa.gov.br.  

 

6. DAS DISPOSIÇÕES ACERCA DA TERCEIRA ETAPA: DO EXAME MÉDICO 

6.1 Serão submetidos ao exame médico, de caráter eliminatório, os candidatos considerados aprovados na Avaliação 

Psicológica (2ª etapa), de acordo com os limites indicados no item 5.1 deste Edital.  

6.2 O Exame Médico, de caráter eliminatório, tem por objetivo avaliar o estado geral de saúde física e mental dos 

candidatos e determinar as condições indispensáveis ao desempenho da profissão do militar estadual no posto de Oficial 

dos Quadros de Oficiais de Administração – QOAPM e Especialistas – QOEPM. 

6.3 O exame médico, de presença obrigatória e de caráter eliminatório, será realizado pela CONSULPLAN, nos dias e nos 

horários previstos no edital de convocação para a etapa e ocorrerá de acordo com a Portaria 083/99 Gabinete do 

Comando da PMPA e a legislação pertinente. 

6.4 Será realizado por equipe multidisciplinar única, composta por 3 (três) profissionais qualificados, e ocorrerá em data, 

turno e horário a serem estabelecidos em ato convocatório, que será divulgado através do endereço eletrônico da PMPA e 

da CONSULPLAN: www.pm.pa.gov.br e www.consulplan.net. 

6.5 Os candidatos deverão apresentar à CONSULPLAN, os seguintes exames (via original):  

a) ECOCARDIOGRAMA; b) HEMOGRAMA COMPLETO; c) COLESTEROL E FRAÇÕES; d) GLICEMIA; e) TRIGLICERÍDIOS; f) 

URINA ROTINA; g)PARASITOSCOPIA DAS FEZES (DIRETO); h) TELETORAX – PA; e i) TESTE ERGOMÉTRICO. 

6.5.1 Os exames deverão ser expedidos nos últimos 90 (noventa) dias anteriores à data designada para a entrega dos 

mesmos, e deverão conter o nome, número da Identidade ou CPF do militar, com o objetivo de determinar a emissão de 

parecer conclusivo sobre o seu estado geral de saúde. 

6.6 Os exames deverão ser realizados às expensas do candidatos. 

6.7 Os exames estabelecidos no subitem 6.5 deverão ser entregues, impreterivelmente, no local, data e horário definidos 

no ato convocatório, momento em que o candidato se apresentará para a realização do Exame de Médico. 

6.8 Após a realização do Exame Médico, a Equipe Multiprofissional emitirá parecer conclusivo individual da aptidão ou 

inaptidão de cada candidato para o Curso de Habilitação de Oficiais. 

6.9 Poderão ser exigidos do candidato, às suas expensas, outros exames complementares que se tornem necessários, 

para se chegar a um diagnóstico preciso das suas reais condições de saúde física à matrícula no Curso de Habilitação de 

Oficiais. 

6.10 O Exame Médico resultará nos conceitos para os candidatos de “apto” ou “inapto”. 

6.11 Considera-se APTO o militar que se encontrar em condições de higidez física e mental suficientes ao desempenho de 

suas atividades regulamentares. 

6.12 O resultado do Exame Médico será divulgado através do endereço eletrônico da PMPA (www.pm.pa.gov.br) e, 

posteriormente, publicado no Boletim Geral da Polícia Militar e no endereço eletrônico da CONSULPLAN 

(www.consulplan.net). 

6.13 DOS RECURSOS CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR NO EXAME MÉDICO  

6.13.1 O candidato que desejar interpor recursos contra o resultado preliminar do exame médico disporá de 1 (um) dia 

útil para fazê-lo, conforme procedimentos disciplinados no respectivo edital de resultado preliminar.  

6.13.2 O resultado do exame médico será publicado no Boletim Geral da PMPA e divulgado na Internet, nos sites 

www.consulplan.net e www.pm.pa.gov.br. 

 

http://www.consulplan.net/
http://www.pm.pa.gov.br/
http://www.pm.pa.gov.br/
http://www.consulplan.net/
http://www.consulplan.net/
http://www.pm.pa.gov.br/
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7. DAS DISPOSIÇÕES ACERCA DA QUARTA ETAPA: DO TESTE DE AVALIAÇÃO FÍSICA - TAF 

7.1 Serão submetidos ao Teste de Avaliação Física, de caráter apenas eliminatório, os candidatos considerados aprovados 

no Exame Médico (3ª Etapa), de acordo com os limites indicados no item 6.1 deste Edital.  

7.2 No Teste de Avaliação Física será considerado “inapto” e, consequentemente, eliminado do Processo de Seleção 

Interna o candidato que não alcançar os valores, os índices, os pontos e os resultados mínimos estabelecidos em cada 

tipo de exercício, previstos neste Edital. 

7.3 Os exercícios do Teste de Aptidão Física – TAF, serão realizados em data, local e horário a serem determinados em 

edital de convocação, a ser divulgado na Internet, no site da PMPA e no site da CONSULPLAN: www.consulplan.net e 

www.pm.pa.gov.br. 

7.4 O candidato convocado para este teste deverá: 

a) apresentar-se com roupa apropriada para ginástica e calçando tênis; e  

b) portar, obrigatoriamente, seu documento de identidade original, caso contrário não poderá participar dessa etapa.  

7.5 O candidato que não atender ao disposto no item 7.4 letra a) e demais subitens deste Edital não poderá realizar a 

prova, sendo, consequentemente, excluído do Processo de Seleção. 

7.6 Os testes e índices mínimos do TAF para os candidatos aos cursos de formação obedecerão às normas relacionadas 

no Anexo II, deste Edital, constando de 04 (quatro) testes para ambos os sexos, conforme a resolução nº. 003/2014-

EME, que aprova as normas reguladoras para aplicação de teste de Avaliação física para promoção de Oficiais, praças e 

Alunos do Curso de Formação, publicada no Aditamento ao BG n. 007 de 10 de janeiro de 2014, a qual passa ser parte 

integrante deste EDITAL. 

7.7 O resultado do TAF será divulgado através do endereço eletrônico da PMPA (www.pm.pa.gov.br) e, posteriormente, 

publicado no Boletim Geral da Polícia Militar e no endereço eletrônico da CONSULPLAN (www.consulplan.net). 

7.8 DOS RECURSOS CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR NO TESTE DE AVALIAÇÃO FÍSICA  

7.8.1 O candidato que desejar interpor recursos contra o resultado preliminar do Teste de Avaliação Física disporá de 1 

(um) dia útil para fazê-lo, conforme procedimentos disciplinados no respectivo edital de resultado preliminar.  

7.8.2 O resultado definitivo do Teste de Avaliação Física será publicado no Boletim Geral da PMPA e divulgado na 

Internet, nos sites www.consulplan.net e www.pm.pa.gov.br. 

 

8. DOS PROGRAMAS 

8.1 Os programas/conteúdo programático das provas escritas deste certame compõem o Anexo I do presente Edital.  

8.2 As regras ortográficas implementadas pelo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, promulgado pelo Decreto nº 

8.583, de 29/09/2008, serão utilizadas nos enunciados e/ou alternativas de respostas das questões das provas, sendo o 

conhecimento destas novas regras exigido para a resolução das mesmas.  

8.3 Legislações com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital, bem como alterações em dispositivos legais 

e normativos a ele posteriores não serão objeto de avaliação nas provas do Processo Seletivo.  

 

9. DO PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO 

9.1 Será classificado o candidato que cumulativamente obtiver aprovação nas provas escritas objetivas de múltipla 

escolha, nas provas discursivas, for indicado na avaliação psicológica, for considerado apto no exame médico e no teste 

de avaliação física. 

9.2 A nota final dos candidatos será feita pela média ponderada das notas obtidas em cada prova, atribuindo-se: 

a) peso 1 (um) à nota da prova objetiva de múltipla escolha; 

b) peso 2 (dois) à nota da prova discursiva. 

9.2.1 A nota final será considerada até a primeira casa decimal (primeiro algarismo após a vírgula), sem arredondamento 

de nota, desprezando-se os valores a partir da segunda casa decimal. 

9.3 A classificação final dos candidatos obedecerá estritamente à ordem decrescente da nota final obtida, sendo aplicados 

aos candidatos empatados com igual número de pontos, os seguintes critérios de desempate:  

http://www.consulplan.net/
http://www.pm.pa.gov.br/
http://www.consulplan.net/
http://www.consulplan.net/
http://www.pm.pa.gov.br/
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a) maior pontuação na prova escrita discursiva; 

b) maior pontuação na prova objetiva múltipla escolha;  

c) maior antiguidade na graduação;  

d) maior idade.  

 

10. DOS RESULTADOS E RECURSOS 

10.1 Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na internet, no endereço eletrônico 

www.consulplan.net, a partir das 20h00min do dia da realização das provas escritas objetivas de múltipla escolha 

(19 de fevereiro de 2017 - domingo).  

10.2 O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 1 

(um) dia útil, a partir do dia subsequente ao da divulgação (segunda-feira), em requerimento próprio disponibilizado no 

link correlato ao Processo de Seleção Interna no endereço eletrônico www.consulplan.net.  

10.3 A interposição de recursos poderá ser feita via internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, 

com acesso pelo candidato com o fornecimento de dados referente à inscrição do candidato, apenas no prazo recursal, à 

CONSULPLAN, conforme disposições contidas no endereço eletrônico www.consulplan.net, no link correspondente ao 

Processo de Seleção Interna.  

10.3.1 Caberá recurso à Comissão contra erros materiais ou omissões das seguintes etapas: a) publicação do Edital; 

b)inscrição dos candidatos; c)divulgação do gabarito oficial; d)divulgação da pontuação provisória da prova discursiva; 

e)avaliação psicológica, exame médico e teste de avaliação física, incluído os critérios de desempate estabelecidos.  

10.3.2 Os candidatos disporão de 1 dia útil para a interposição dos recursos informados no subitem anterior, a contar do 

dia subsequente à divulgação/publicação oficial das respectivas etapas, com exceção ao recurso quanto ao resultado 

preliminar da Avaliação Psicológica que poderá ser interposto no prazo de 2 (dois) dias úteis. 

10.4 O recurso deverá ser individual, por questão ou avaliação, com a indicação daquilo em que o candidato se julgar 

prejudicado, e devidamente fundamentado, comprovando as alegações com citações de artigos, de legislação, itens, 

páginas de livros, nomes dos autores etc., e ainda, a exposição de motivos e argumentos com fundamentações 

circunstanciadas, conforme suprarreferenciado.  

10.5 Serão rejeitados também liminarmente os recursos enviados fora do prazo ou não fundamentados. E ainda, serão 

rejeitados aqueles recursos enviados pelo correio, fac-símile, ou qualquer outro meio que não o previsto neste Edital.  

10.6 Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos, recursos de recursos, recurso de gabarito oficial 

definitivo e/ou recurso de resultado definitivo.  

10.7 Se do exame de recursos resultar anulação de item integrante de prova, a pontuação correspondente a esse item 

será atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido.  

10.8 Se houver alteração, por força de impugnações, de gabarito oficial preliminar de item integrante de provas, essa 

alteração valerá para todos os candidatos, independentemente de terem recorrido.  

 

11. DA MATRÍCULA 

11.1 Os candidatos aprovados e classificados dentro do número de vagas estabelecido neste Edital serão chamados para 

o matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais, obedecendo rigorosamente à ordem de classificação.  

11.2 Os candidatos serão matriculados no Curso de Habilitação de Oficiais/2017, conforme o número de vagas 

estabelecidas no subitem 1.1 do presente edital. 

11.3 Os candidatos aprovados e classificados dentro do número de vagas estabelecido neste Edital serão chamados para 

a matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais - CHO, onde deverão apresentar original e cópia dos seguintes 

documentos:  

a) Diploma do curso superior em nível de graduação expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da 

Educação, em caso de não possuir o Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos – CAS;  
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b) Declaração do comandante da sua unidade onde conste que não estava licenciado para tratar de assunto de interesse 

particular durante o período do certame;  

c) Declaração de Comportamento expedida pelo comandante, diretor ou chefe imediato;  

d) Certidões negativas de condenações da Justiça Militar Estadual e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. 

 

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1 O cronograma geral da seleção ao CHO será divulgado como anexo a este Edital (Anexo III), e qualquer modificação 

ou ajuste informados através do Boletim Geral da Corporação e/ou site da PMPA na Internet (www.pm.pa.gov.br) e no 

site www.consulplan.net; 

12.2 Os casos omissos serão resolvidos pelo Exmº Sr. Comandante Geral, assessorado pela Comissão Organizadora do 

Concurso e CONJUR. 

12.3 O candidato que desejar relatar à CONSULPLAN fatos ocorridos durante a realização do Processo de Seleção Interna 

ou que tenha necessidade de outras informações, deverá efetuar contato junto à CONSULPLAN pelo e-mail: 

atendimento@consulplan.com ou pelo telefone 0800-283-4628. 

12.4 O candidato deverá manter atualizado seu endereço e telefone junto à CONSULPLAN, enquanto estiver participando 

do Processo de Seleção Interna, através de SEDEX ou Carta Registrada com Aviso de Recebimento – AR, para Rua José 

Augusto Abreu, nº 1.000, Bairro Augusto Abreu, Muriaé, CEP: 36.880-000 e junto à Polícia Militar do Estado do Pará, se 

aprovado, mediante correspondência. Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos da não 

atualização do seu endereço. 

12.5 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto não consumada a 

providência ou evento que lhes disser respeito, ou até a data da convocação dos candidatos para a prova correspondente, 

circunstância que será mencionada em Edital ou aviso publicado.  

12.6 A PMPA e a CONSULPLAN se eximem das despesas com viagens e hospedagens dos candidatos em quaisquer das 

fases do certame seletivo, mesmo quando alteradas datas previstas no cronograma inicial, reaplicação de qualquer fase, 

inclusive de provas.  

12.7 Todos os documentos relacionados e descritos, constantes nesse Edital, serão alocados e armazenados em local 

adequado para sua manutenção e preservação, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados a partir da expiração do prazo de 

validade do Certame. Após essa data, a critério da Administração, poderão ser destruídos.  

12.8 O prazo de impugnação deste edital será de 5 (cinco) dias corridos a partir da sua data de publicação.  

 

Registra-se, publique-se e cumpra-se, 

Belém/PA, 04 de janeiro de 2017. 

 

 

ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS – CEL QOPM  

COMANDANTE GERAL DA PMPA

http://www.pm.pa.gov.br/
http://www.consulplan.net/


 

  

 

  

 

 

 
 

15 

 

 

 

 

ANEXO I 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS PROVAS ESCRITAS OBJETIVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA 

 

ATUALIDADES:  

Usinas de Belo Monte e Tucuruí; A Amazônia como manancial de água; Questão agrária na Amazônia; Exploração das 

riquezas minerais; A nova fronteira agrícola na Amazônia; Desenvolvimento do oeste paraense e as reservas indígenas; 

Movimentos sociais na Amazônia; A pecuária no Pará; Transportes do Estado do Pará: Rodoviário, aeroviário, fluviais. 

 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL: 

Dos princípios fundamentais (art. 1º ao 4º); Dos direitos e deveres individuais e coletivos (art. 5º); Da nacionalidade (art. 

12 e 13); Dos direitos políticos (art. 14); Do estado de defesa e do estado de sítio (art. 133 a 139); Da segurança pública 

(art 144); Da organização político administrativo (art 18 e 19); Dos Estados Federados (art 25 ao 28); Dos militares dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Territórios (art. 42); Das Forças Armadas (art 142); Da Segurança Pública (art 144). 

 

CONSTITUIÇÃO ESTADUAL: 

Da administração pública (art. 20 ao 27); Dos militares do Estado (art. 45 ao 49); Dos Conselhos de Justiça Militar (art. 

168 ao 172);Da Segurança Pública (art. 193 ao 201); Do Governador e do Vice-governador (124 a 134); Das atribuições 

do Governador (art 135). 

 

NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO: 

Estado, Governo e Administração Pública: conceitos, elementos, poderes e organização; natureza, fins e princípios. 

Administração direta e indireta. Agentes públicos: espécies e classificação; poderes, deveres e prerrogativas; cargo, 

emprego e função públicos; Poderes administrativos: poder vinculado; poder discricionário; poder hierárquico; poder 

disciplinar; poder regulamentar; poder de polícia; uso e abuso do poder. Ato administrativo: conceito; requisitos, 

perfeição, validade, eficácia; atributos; extinção, desfazimento e sanatória; classificação, espécies e exteriorização; 

vinculação e discricionariedade. Controle e responsabilização da administração: controle administrativo; controle judicial; 

controle legislativo; responsabilidade civil do Estado. Improbidade administrativa (Lei nº 8.429/1992 e alterações). 

 

NOÇÕES DE DIREITO PENAL MILITAR: 

Conceito de crime militar. Aplicação da lei penal militar, crime, imputabilidade penal, concurso de agentes, penas, ação 

penal, extinção da punibilidade. Crimes militares em tempos de paz: crimes contra a segurança externa do país, crimes 

contra a autoridade ou disciplina militar, crimes contra o dever militar, crimes contra a pessoa, crimes contra o 

patrimônio, crimes contra a incolumidade pública, crimes contra a administração militar; crimes contra a administração 

da justiça militar. 

 

NOÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR: 

Polícia judiciária militar, inquérito policial militar notitia criminis, ação penal militar e seu exercício, juiz, auxiliares e partes 

do processo, denúncia, competência da justiça militar estadual, medidas preventivas, assecuratória e cautelares, processo 

de deserção de oficial e de praças. 

 

DIREITOS HUMANOS: 

Direito Internacional e Direitos Humanos; Declaração Universal dos Direitos Humanos; Pacto de São José da Costa Rica; 

Portaria interministerial (Ministério da Justiça e Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República)nº 4.226, de 

31 de dezembro de 2010. 
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LEGISLAÇÃO ESPECIAL 

Tráfico ilícito e uso de substâncias entorpecentes - Lei nº 11.343/2006 (art 31 ao 47). Interceptação Telefônica- Lei nº 

9.296/1996. O crime de tortura na lei brasileira - Lei nº 9.455/97. Estatuto do desarmamento - Lei nº 10.826/03 (art 6º, 

art 12 ao 21). Dos crimes contra as crianças e os adolescentes - Lei nº 8.069/90 (art. 225 ao 258). Dos crimes 

resultantes de preconceito de raça ou de cor - Lei nº 7.716/89. Juizados Especiais Criminais - Lei nº 9.099/95 (art. 60 ao 

76) . Direito de representação e o processo de responsabilidade administrativa, civil e penal, nos casos de abuso de 

autoridade - Lei nº 4.898/65. Código de Trânsito Brasileiro - Lei nº 9.503/97(art. 291 ao 312). Violência doméstica - Lei 

nº 11.340/2006 (art. 2º, 3º, 5º e 7º). Estatuto do idoso - Lei nº 10.741/2003 (art. 95 ao 108). Apresentação e uso de 

documento de identificação criminal - Lei nº 5.553/68. Crimes Hediondos - Lei nº 8.072/90. 

 

LEGISLAÇÃO RELACIONADA À POLÍCIA MILITAR DO PARÁ: 

Lei Complementar 53/2006; Lei 6.833/2006; Lei 5.251/85; Decreto Federal nº 88.777/83 e Decreto-lei, 667/69. 
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ANEXO II 

NORMAS REFERENTES AO TESTE DE AVALIAÇÃO FÍSICA 

 

 

1. A avaliação física que será verificada através do Teste de Avaliação Física – TAF consistirá em submeter a candidato à 

seguinte bateria de testes físicos: FLEXÃO DE BRAÇO NA BARRA FIXA (somente para o sexo masculino), SUSTENTAÇÃO 

ESTÁTICA NA BARRA FIXA (somente para o sexo feminino), FLEXÃO DE BRAÇO NO SOLO (para os sexos masculino e 

feminino), FLEXÃO ABDOMINAL NO SOLO (para os sexos masculino e feminino), e CORRIDA EM DOZE MINUTOS (para os 

sexos masculino e feminino).  

1.1 A contagem oficial de tempo e do número de repetições dos candidatos em cada teste será, exclusivamente, a 

realizada pelo Instrutor ou auxiliar, este se houver necessidade e nomeado a fim de compor a Comissão de Aplicação do 

TAF no dia da avaliação. 

  

DESCRIÇÃO DOS TESTES FÍSICOS 

 

I - DO TESTE DE FLEXÃO E SUSTENTAÇÃO ESTÁTICA NA BARRA FIXA (sem tempo).  

1. DA FORMA DE EXECUÇÃO DO TESTE DINÂMICO NA BARRA (somente para o sexo masculino)  

1.1 A metodologia para a preparação e a execução do teste dinâmico de barra para os candidatos do sexo 

masculino obedecerão aos seguintes critérios:  

a) Posição inicial: Ao comando de "em posição", o candidato deverá ficar suspenso na barra horizontal, sendo a largura 

da pegada aproximadamente a dos ombros. A pegada das mãos deverá ser em pronação (dorsos das mãos voltados para 

o corpo do executante), cotovelos em extensão, não podendo haver nenhum contato dos pés com o solo e todo o corpo 

estando completamente na posição vertical;  

b) Execução: Ao comando "iniciar", o candidato deverá flexionar os cotovelos, elevando o seu corpo até que o queixo 

ultrapasse o nível da barra, sem tocar a barra com o queixo e sem hiperextensão do pescoço. Em seguida, deverá 

estender novamente os cotovelos, baixando o seu corpo até a posição inicial. Esse movimento completo, finalizado com o 

retorno à posição inicial, corresponderá a um exercício completo.  

1.2 A contagem das execuções corretas levará em consideração as seguintes observações:  

a) Será contado em voz alta o número de repetições realizadas;  

b) Quando o exercício não atender ao previsto nesta norma, o avaliador repetirá o número do último exercício realizado 

de maneira correta;  

c) A contagem considerada oficial será somente a efetuada pelo instrutor ou por um integrante da comissão nomeada;  

d) O teste somente será iniciado com o candidato na posição completamente vertical de todo o corpo e após o comando 

dado pelo instrutor ou auxiliar da comissão;  

e) Cada execução começa e termina com os cotovelos totalmente estendidos, somente aí será contada como um 

exercício completo;  

f) Excepcionalmente e para evitar que os policiais militares mais altos toquem os pés no solo estando na posição inicial, 

será permitida, neste caso, a flexão dos joelhos;  

g) Só será contada a repetição realizada completa e corretamente, iniciando e terminando sempre na posição inicial;  

h) A não extensão total dos cotovelos, antes do início de uma nova execução, será considerado um movimento incorreto, 

o qual não será computado como um exercício completo;  

i) O executante poderá parar durante o teste, no entanto sem perder contato das mãos com a barra fixa;  

j) O movimento a ser realizado deve ser unicamente de flexão e extensão de cotovelos. 

1.3 Não será permitido ao candidato, quando da realização do teste dinâmico de barra:  

a) Tocar com o(s) pé(s) no solo ou em qualquer parte de sustentação da barra após o início das execuções, salvo o 

especificado na letra “f” do item 1.2;  
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b) Após a tomada de posição inicial, receber qualquer tipo de ajuda física;  

c) Apoiar o queixo na barra;  

d) Após ultrapassar o queixo em relação à barra, simplesmente soltar as mãos, em vez de completar o movimento com 

os cotovelos totalmente estendidos;  

e) Utilizar um impulso de braços e tronco para frente e para cima, levando o peito para cima;  

f) Realizar a "pedalada"; 

 g) Realizar o "chute";  

h) Não manter o corpo completamente na posição vertical, com exceção nos casos em que o examinador permitir 

expressamente a flexão de joelhos;  

i) Estender o pescoço, em vez de ultrapassar o queixo em relação à barra com movimento exclusivo dos membros 

superiores;  

j) Realizar qualquer movimento na articulação dos joelhos;  

k) O teste será encerrado quando o candidato perder o contato das mãos com a barra, ou realizar um procedimento 

proibido, previsto neste regulamento.  

OBS: Será concedida uma segunda tentativa ao candidato que não obtiver o desempenho (nota) mínimo(a) na primeira, 

após um tempo não menor do que quinze minutos da realização da tentativa inicial.  

 

 
 

 

2. DA FORMA DE EXECUÇÃO DO TESTE DE SUSTENTAÇÃO ESTÁTICA NA BARRA FIXA PARA O SEXO FEMININO 

(com contagem do tempo) 

2.1. A metodologia para a preparação e a execução do teste de barra para as policiais militares do sexo 

feminino obedecerão aos seguintes critérios:  

a) Posição inicial: O candidato deverá posicionar-se sob a barra, pisando sobre um ponto de apoio, caso necessário. Ao 

comando de "em posição", o candidato empunhará a barra em pronação (dorso das mãos voltados para o corpo do 

executante), cotovelos flexionados, mantendo o pescoço acima da barra fixa (sem tocá-la), com o corpo na posição 

vertical, pernas estendidas e podendo os pés estar em contato com o ponto de apoio.  

b) Execução: Ao comando de iniciar, será iniciada a cronometragem do tempo de permanência do candidato na posição 

estendida, e caso haja o ponto de apoio este será retirado, devendo o candidato permanecer sustentada apenas com o 

esforço de seus membros superiores, com os cotovelos flexionados, mantendo o pescoço acima da barra e sem apoiá-lo, 

e o corpo na posição vertical e pernas estendidas, conforme anexo III.  

c) O cronômetro será encerrado quando o candidato:  

c.1) Ceder à sustentação, deixando o queixo ficar abaixo da parte superior da barra, ou tocar a barra com o queixo; 

c.2) Descumprir qualquer exigência para a realização deste teste, especificada no item 2.2 abaixo.  
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2.2 A contagem das execuções corretas levará em consideração as seguintes observações:  

2.2.1 A contagem do tempo de realização do exercício de forma correta levará em consideração as seguintes 

observações:  

a) O teste somente será iniciado quando o candidato estiver na posição inicial correta e após o comando dado pelo 

Instrutor ou Auxiliar no dia da prova; 

b) Quando o exercício não atender ao previsto nesta norma, o Instrutor ou Auxiliar travará de imediato o seu cronômetro 

e registrará o tempo obtido até o momento em que o exercício estava sendo realizado de maneira correta;  

c) A contagem considerada oficial será somente a efetuada pelo instrutor ou por um integrante da comissão nomeada;  

d) A largura da pegada deve ser aproximadamente a dos ombros;  

e) Para evitar que as policiais militares mais altas toquem os pés no solo, será permitida, se houver necessidade, a flexão 

dos joelhos;  

f) Só será contado o tempo em que o candidato estiver na posição correta prevista nesta norma.  

2.3 Não será permitida o candidato, quando da realização do teste de sustentação estática na barra fixa:  

a) Não manter os cotovelos flexionados e o corpo completamente na posição vertical, com exceção nos casos em que o 

examinador permitir expressamente a flexão de joelhos, para evitar que as policiais militares mais altas toquem os pés no 

solo estando na posição inicial;  

b) Tocar com o(s) pé(s) no solo ou em qualquer parte de sustentação da barra após o início da execução;  

c) Após a tomada de posição inicial, receber qualquer tipo de ajuda física;  

d) Apoiar o queixo na barra;  

e) Realizar a "pedalada";  

f) Realizar o "chute";  

g) Estender o pescoço, em vez de ultrapassar o queixo em relação à barra com movimento exclusivo dos membros 

superiores.  

OBS: Será concedida uma segunda tentativa o candidato que não obtiver o desempenho mínimo na primeira, após um 

tempo não menor do que quinze minutos da realização da tentativa inicial. 

 

 

 

 

II - DO TESTE DE FLEXÃO ABDOMINAL (em um minuto).  

1. DA FORMA DE EXECUÇÃO DO TESTE DE FLEXÃO ABDOMINAL 

1.1 O teste a duração de um minuto e será iniciado e terminado com um silvo curto de apito.  

1.2 A metodologia para a preparação e a execução do teste dinâmico de abdominal para os alunos do sexo 

masculino e feminino obedecerão aos seguintes critérios:  
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a) Posição inicial: Os policiais militares deitados de costas, na posição completamente horizontal de todo o corpo em 

relação ao solo, com os membros, as costas e a cabeça em contato pleno com o solo, pernas estendidas, os braços atrás 

da cabeça com os cotovelos estendidos e dorso das mãos tocando o solo;  

b) Execução: Após o silvo de apito, os policiais militares começarão a primeira fase do teste, realizando um movimento 

simultâneo, onde os joelhos deverão ser flexionados, os pés deverão tocar o solo, o quadril deverá ser flexionado (posição 

sentado) e os cotovelos deverão alcançar ou ultrapassar os joelhos pelo lado de fora do corpo com os braços estendidos. 

Em seguida e sem interrupção, os policiais militares deverão voltar à posição inicial realizando o movimento inverso. O 

movimento completo, finalizado com o retorno à posição inicial, corresponderá a um exercício completo.  

1.3 A contagem correta das execuções levará em consideração as seguintes observações: 

a) Na primeira fase do movimento, os joelhos devem ser flexionados, os pés devem tocar o solo, o tronco deve ser 

flexionado e os cotovelos alcançar ou ultrapassar os joelhos pelo lado de fora do corpo com os braços estendidos;  

b) O instrutor ou auxiliar irá contar em voz alta o número de repetições realizadas; e quando o exercício não atender ao 

previsto nesta norma, o Instrutor ou Auxiliar repetirá o número da última repetição realizada de maneira correta;  

c) A contagem considerada oficial será somente a computada pelo Instrutor ou, por um integrante da comissão 

nomeada;  

d) Ao final de cada repetição, o dorso das mãos e os calcanhares (com os joelhos e cotovelos completamente estendidos) 

também devem tocar o solo;  

e) Cada execução começa e termina sempre na posição inicial; somente aí será considerado um exercício completo;  

f) Somente será contado o exercício realizado completamente, ou seja, se ao soar o apito para o término da prova e o 

candidato estiver no meio da execução, esta não será computada.  

1.4 Não será permitido ao candidato, quando da realização do teste de flexão abdominal (em um minuto):  

a) Tocar com a(s) mão(s) no solo na primeira fase do teste;  

b) Após o início da execução do exercício, receber qualquer tipo de ajuda externa;  

c) Ao levantar-se utilizar a ajuda das mãos, seja no solo, seja se puxando em alguma parte do corpo;  

d) Levantar uma perna ou as duas para executar o movimento tentando levar os braços à frente; 

e) Sair da posição durante a execução do teste, sem que haja autorização do instrutor ou do auxiliar;  

f) Fazer qualquer movimento que não seja o explicado na letra “b” do item “1” do teste de flexão abdominal;  

g) O teste será encerrado após o silvo de apito, e para efeito de contagem oficial será anotado o último movimento 

completo até o silvo de apito.  

OBS: O teste será realizado em uma única tentativa.  
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III - DO TESTE DE FLEXÃO DE BRAÇO NO SOLO.  

1 DA FORMA DE EXECUÇÃO DO TESTE DE FLEXÃO DE BRAÇO NO SOLO 

1.1 A metodologia para a preparação e a execução obedecerão aos seguintes critérios:  

a) Posição inicial: O(a) candidato deverá se posicionar em decúbito ventral, apoiando as palmas das mãos no solo, 

ficando as mãos ao lado do tronco com os dedos apontados para a frente e os polegares tangenciando os ombros, 

permitindo, assim, que as mãos fiquem com um afastamento aproximadamente à largura do ombro. Os braços devem 

ficar totalmente estendidos, mantendo os pés próximos e apoiados sobre o solo, deixando o corpo em uma posição 

horizontal em relação ao solo.  

b) Execução: O(a) candidato deverá abaixar o tronco e as pernas ao mesmo tempo, flexionando os braços paralelamente 

ao corpo até que o cotovelo alcance ou ultrapasse a linha das costas, sem que o corpo (a parte frontal) encoste no solo. 

Elevará então, novamente os braços, estendendo-os simultaneamente para erguer o tronco e as pernas até que os 

braços fiquem totalmente estendidos, o que corresponderá a um exercício completo. Cado candidato deverá executar o 

número máximo de flexões de braços sucessivas, sem interrupção do movimento. O ritmo das flexões de braços será 

opção do militar e não há limite de tempo. OBS: As mulheres deverão realizar o exercício com as mãos, joelhos e pés 

apoiados no solo (em seis apoios).  

1.2 A contagem das execuções corretas levará em consideração as seguintes observações:  

a) Será contado em voz alta o número de repetições realizadas;  

b) Quando o exercício não atender ao previsto nesta norma, o avaliador repetirá o número do último realizado de 

maneira correta;  

c) A contagem considerada oficial será somente a efetuada pelo instrutor ou por um integrante da comissão nomeada;  

d) O teste somente será iniciado com o candidato na posição completamente horizontal de todo o corpo e após o 

comando dado pelo instrutor ou auxiliar da comissão;  

e) Cada execução começa e termina com os cotovelos totalmente estendidos, somente aí será considerada como um 

exercício completo; f) A não extensão total dos cotovelos, antes do início de uma nova execução, será considerado um 

movimento incorreto, o qual não será computado como um exercício completo;  

g) O executante poderá parar durante a execução do teste, somente em duas posições: em cima, ou em baixo, sempre 

mantendo o corpo estendido na horizontal, sem encostar o corpo no solo, ou seja, apenas mantendo contato neste com 

as mãos e com os pés, e ainda com os joelhos no caso do feminino.  

1.3 Não será permitido ao candidato, quando da realização do teste de flexão de braço no solo:  

a) Após o início da execução do exercício, receber qualquer tipo de ajuda externa;  

b) Sair da posição durante a execução do teste, sem que haja autorização do instrutor ou do auxiliar;  
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c) Fazer qualquer movimento que não seja o explicado na letra “b” do item “1” do teste de flexão de braço no solo;  

d) Realizar o movimento de "cobra";  

e) Não manter o corpo completamente na posição vertical, com exceção nos casos em que esta norma permitir;  

f) Realizar qualquer movimento na articulação dos joelhos;  

g) O teste será encerrado quando o instrutor horizontal que o candidato não tem mais condições de continuar executando 

o teste devido as ações não permitidas, ou por motivos de saúde do executante;  

OBS: O teste será realizado em uma única tentativa. 

 

 
 

 
 

 IV - DO TESTE DE CORRIDA DE DOZE MINUTOS.  

1. DA FORMA DE EXECUÇÃO DO TESTE DE CORRIDA DE DOZE MINUTOS (masculino e feminino).  

1.1 O (a) candidato, em uma única tentativa, terá o tempo de doze minutos para percorrer a distância máxima que 

alcançar, em uma pista oficial de atletismo, ou em local plano previamente demarcado, com identificação da metragem 

ao longo do trajeto.  

1.2 A metodologia para a preparação e a execução do teste de corrida de doze minutos para os policiais 

militares dos sexos masculino e feminino obedecerão aos seguintes critérios:  

a) O candidato poderá, durante os doze minutos, deslocar-se em qualquer ritmo, correndo ou caminhando, podendo, 

inclusive, parar e depois prosseguir;  

b) Os comandos para início e término do teste serão respectivamente: um silvo de apito curto; um silvo de apito longo e 

um curto;  
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c) Será informado o tempo que restar para o término da prova, quando faltar um minuto, através de um silvo de apito 

longo, porém o candidato poderá utilizar relógio para controlar o seu tempo durante a prova;  

d) Ao passar pelo local de início da prova, cada candidato deverá dizer o seu nome de guerra ou número em voz alta para 

o Instrutor ou Auxiliar que estiver marcando o seu percurso, e este poderá ou não informá-lo de quantas voltas 

completou naquele momento, como forma de orientação;  

e) Após soar o apito encerrando o teste, o policial militar deverá parar e permanecer no local onde encerrou a prova e 

aguardar a presença do Instrutor ou Auxiliar que irá aferir mais precisamente a metragem percorrida, podendo continuar 

caminhando no sentido transversal da pista (lateralmente), no ponto em que se encontrava quando soou o apito de 

término da prova;  

f. A caminhada para os policiais militares a partir de 50 anos será executada ininterruptamente como forma de avaliar a 

condição física do militar, ficando a cargo da comissão aplicadora do teste se o militar será APTO ou INAPTO.  

1.6 A correta realização do teste de corrida de doze minutos levará em consideração as seguintes observações:  

a) O tempo oficial da prova será controlado pelo relógio do Instrutor ou auxiliar, sendo o único que servirá de referência 

para o início e término da mesma;  

b) Orienta-se que, após o apito que indica o término da prova, o candidato não pare bruscamente a corrida, evitando ter 

um mal súbito e que continue a correr ou caminhar no sentido transversal da pista (lateralmente), no ponto em que se 

encontrava quando soou o apito de término da prova;  

c) A distância percorrida pelo candidato, a ser considerada oficialmente, será somente a conferida pela comissão.  

1.3 Não será permitido ao candidato, quando da realização do teste de corrida de 12 minutos: 

a) Dar ou receber qualquer tipo de ajuda física (como puxar, empurrar, carregar, etc.); 

b) Deslocar-se, no sentido progressivo ou regressivo da marcação da pista, após soar o apito encerrando a prova;  

c) Não aguardar a presença do Instrutor ou Auxiliar que irá aferir mais precisamente a metragem percorrida, ou seja, 

abandonar a pista antes da liberação;  

d) Fazer a ingestão de qualquer tipo de alimento sólido ou líquido durante a execução do teste.  

OBS: O teste será realizado em uma única tentativa.  
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VI - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE O TESTE DE AVALIAÇÃO FÍSICA.  

1. Para efeito de entendimento da menção final constantes dos anexos I e II, vale saber:  

 

Sigla Significado 

E Excelente 

MB Muito Bom 

B Bom  

R Regular 

I Insuficiente (Inapto) 

 

2. O Uniforme para a realização das provas do TAF será o de Educação Física previsto na PMPA (camiseta branca 

identificada, meias brancas, tênis e short pretos), ou aquele previsto para a Unidade a que está subordinada;  

3. A contagem oficial de tempo, de distância percorrida e do número de repetições dos exercícios realizados pelos 

candidatos em cada teste será, exclusivamente, a realizada pelo Instrutor e/ou Auxiliar (e)s, dentro dos critérios 

estabelecidos nesta norma;  

3. Para o candidato alcançar o APTO em seu resultado final para fins de promoção, o mesmo deve obter no mínimo a 

menção “R” em cada exercício.  

3.1 Caso obtenha a menção “I” em pelo menos um exercício, será considerado INAPTO em seu resultado final;  

4. Os testes de Flexão de Braço no Solo, Abdominal e Corrida devem ser executados, preferencialmente, em terreno 

plano;  

5. Caso a militar esteja em período gestacional, a mesma apenas poderá participar do TAF se for previamente APTA no 

exame de saúde para o referido ato, e ainda mediante Laudo Médico autorizando sua participação na execução dos 

exercícios;  

6. Qualquer teste será interrompido imediatamente se o instrutor atestar que o executante não tem condições, por 

motivos de saúde, de continuar o teste, devendo constar em seu relatório final;  

7. Todo e qualquer TAF Oficial apenas poderá ser realizado com a presença de uma equipe médica a qual deverá fazer 

todo o acompanhamento da execução dos exercícios físicos, bem como, de uma ambulância equipada (com UTI móvel) à 

disposição para qualquer eventualidade/apoio na área de saúde;  

8. O candidato que alegar incapacidade física temporária para os dias do TAF, deverá fazer a entrega ao presidente da 

comissão de Atestado Médico devidamente homologado por um oficial médico da PMPA, ou informado através da ATA de 
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inspeção de saúde para aquele ato. A partir desta data o referido candidato terá 30 dias para realizar o TAF de 2ª 

chamada (data prevista pela Diretoria de Pessoal), última oportunidade de realizar o TAF para promoção;  

9. Os casos omissos a esta norma serão resolvidos pelo Instrutor, ou pela autoridade delegante (Chefe da Divisão de 

Ensino, Coordenador/Supervisor do curso, Diretor de Ensino e Instrução, Diretor de Pessoal, outros), e caso necessário, a 

superior consideração do Comandante Geral da Corporação. 
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ANEXO III 

CRONOGRAMA DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

 

 

 

ATIVIDADE DATA 

Período de inscrições 05 a 20 de janeiro de 2017 

Resultado Preliminar quanto ao Indeferimento das inscrições 06 de fevereiro de 2017 

Realização do Exame Intelectual 19 de fevereiro de 2017 

20172017 Interposição de Recursos quanto ao Gabarito 20 de fevereiro de 2017 

Resultado do Exame Intelectual Março/2017 

Realização da Avaliação Psicológica    23 e 24/03/2017 

Realização do Exame Médico  Maio/2017 

 Realização do Teste de Avaliação Física Junho/2017 

Resultado Final  Junho/2017 

Matrícula no Curso Julho/2017 

 

 

 


