ESTADO DA PARAÍBA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
COMISSÃO COORDENADORA DO CONCURSO
CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS BM-2015
ATO N° 015-CCCCFO-BM-2015

O Presidente da Comissão Coordenadora Geral do Concurso para o CURSO DE
FORMAÇÃO DE OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DA PARAÍBA/2015,
no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Portaria n.º 0152/GCG/2014-CG, publicada
no Diário Oficial do Estado n°15.687 e escudada no que pontifica o Edital nº 001/2014 CFO
BM-2015, passa a expor:

PARECER:
1. RELATÓRIO
GISELLE FERREIRA DA SILVA, RG 3571650/SSPPB, candidata do Concurso para o Curso
de Formação de Oficiais BM-2015, interpôs recurso junto a Comissão Coordenadora do
Concurso requerendo a revisão do exame psicológico, no qual foi considerada CONTRAINDICADA. Alega, em síntese, que foi considerada indicada no exame psicológico do concurso
do Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar realizado este ano, porém, no exame
aplicado no concurso do CFO BM, o qual é semelhante ao primeiro, não obteve a nota mínima
no teste de fluência verbal. Indaga que de acordo com o laudo de uma psicóloga particular, o
qual fez juntada, ocorreu uma irregularidade no exame aplicado pela psicóloga contratada
para atuar no certame, uma vez que não levou em consideração o grau de escolaridade da
candidata, o que prejudicou o resultado.
2. DA ANÁLISE
Em análise à situação do candidato, a Comissão do Exame Psicológico verificou que a
mesma foi contra-indicada devido ao resultado de apenas um teste de fluência verbal e, ao
revisar o resultado, verificou-se que ao utilizar a tabela A.3 ao invés de A.9, a candidata estaria
dentro do padrão esperado.
Desta forma, a Comissão do Exame Psicológico considerou a candidata INDICADA.
3. DA DECISÃO
Pelo exposto, a Comissão Coordenadora do Concurso, em conformidade com os itens
10.1 e 10.3 do Capítulo X; e item 13.5.8 do Capítulo XIII do Edital n.º 001/2014 CFO BM-2015,
julgou PROCEDENTE o recurso.
4. CONVOCAR à candidata supracitada a fim de ser submetida ao EXAME DE SAÚDE (2ª
Fase - Exames Complementares) no dia 28 de abril de 2015, com início previsto para

14h00min (não sendo permitido seu acesso ao local do Exame após este horário) na Policlínica
da Polícia militar, sito na Rua da Areia. s/n, Varadouro, João Pessoa-PB.

5. A candidata convocada deverá comparecer ao local acima estabelecido para
a realização do EXAME DE SAÚDE, portando documento oficial de identificação com
foto (não sendo aceito cópia deste) e Exames Laboratoriais exigidos pelo Edital em seu
subitem 10.4.2.3.
6. DETERMINAR que se publique o presente ato e o disponibilize na internet
através do endereço eletrônico (www.bombeiros.pb.gov.br)

João Pessoa-PB, 16 de abril de 2015.

DÊNIS DA SILVA NERY - CEL QOBM
Presidente da Comissão Coordenadora do Concurso

