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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO 
PSICOLÓGICA PARA O CARGO DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL 

ESPECÍFICO PARA O CANDIDATO TIAGO MAURÍCIO DE SOUZA 
JEZIORSKI (INSCRIÇÃO N° 0212004366)  

 

A Prefeitura Municipal de Limeira, atendendo ao Mandado de Segurança, Processo Digital nº 1012468-
96.2017.8.26.0320, CONVOCA o candidato TIAGO MAURÍCIO DE SOUZA JEZIORSKI INSCRIÇÃO N° 0212004366, 
para o cargo de GUARDA CIVIL MUNICIPAL do Concurso Público - Edital nº 03/2017, para a realização da Avaliação 
Psicológica, observado o Capítulo XI do Edital Concurso Público. 
O CANDIDATO DEVERÁ COMPARECER NO DIA 03/12/2018, ÁS 8 HORAS, NA RUA BAHIA, 528, VILA 
CRISTOVAM, LIMEIRA/SP (PRÓXIMO A SANTA CASA). 
A Avaliação Psicológica terá por objetivo avaliar o perfil psicológico do candidato, verificando as características de 
personalidade, aptidões específicas necessárias para portar arma de fogo, bem como ao desempenho eficiente as 
atividades inerentes à função de Guarda Civil Municipal. 
A Avaliação Psicológica terá caráter exclusivamente eliminatório.  
É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento da convocação para a realização da Avaliação 
Psicológica, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 
Ao candidato somente será permitida a participação na Avaliação Psicológica na respectiva data, horário e local, a serem 
divulgados de acordo com as informações constantes no edital de convocação. 
O candidato deverá comparecer ao local designado com antecedência mínima de 30 minutos do horário marcado, 
munido de documento oficial de identidade, no seu original, lápis, caneta esferográfica e borracha. 
Não será permitida, em hipótese alguma, realização da avaliação em outro dia, horário ou fora do local designado.  
A Avaliação Psicológica será realizada em conformidade com as normas em vigor do Conselho Federal de Psicologia, 
bem como, as normas vigentes para o porte de arma e consistirá na aplicação de instrumentos de avaliação que serão 
aplicados de acordo com as normas técnicas dos manuais. 
Os testes psicológicos a serem utilizados, são validados em nível nacional e aprovados pelo Conselho Federal de 
Psicologia, estarão embasados em normas obtidas por meio de procedimentos psicológicos reconhecidos pela 
comunidade científica como adequados para instrumentos dessa natureza e poderão ser aplicados tanto individual como 
coletivamente.  
Para efeito de conclusão sobre a Avaliação Psicológica Específica, o candidato ao porte de arma de fogo deverá ser 
considerado “apto” ou “inapto”. 
O candidato será considerado “apto” para portar arma de fogo se tiver posicionado na faixa de normalidade contida no 
Manual dos Instrumentos utilizados. 
Será considerado ”inapto” o candidato que não apresentar perfil psicológico para portar arma de fogo e apresentar 
características restritivas ou incapacitantes para o exercício da função pleiteada. 
Após realização da Avaliação Psicológica, os candidatos serão reclassificados para efeito de divulgação dos resultados, 
considerando-se somente os candidatos Aptos. 
O resultado da Avaliação Psicológica será divulgado na Internet, nos endereços www.imais.org.br e 
www.limeira.sp.gov.br.  
E, para que ninguém possa alegar desconhecimento é expedido o presente Edital de Convocação. 
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