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CONVOCAÇÃO PARA O EXAME PSICOLÓGICO 
 
 

Pelo presente Edital, as Comissões Coordenadoras do CONCURSO PÚBLICO para o CURSO DE FORMAÇÃO 
DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR (PMPB) E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (CBMPB) DO ESTADO 
DA PARAÍBA, TORNAM PÚBLICA A CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO EXAME PSICOLÓGICO destinada 
ao provimento de claros para os cargos de Soldado da Qualificação Policial Militar - QPC, e da Qualificação 
Bombeiro Militar – QBM-0, conforme instruções deste Edital e demais instruções contidas no Edital de 
Abertura das inscrições e suas retificações.  

 

1. CONVOCAÇÃO PARA EXAME PSICOLÓGICO  
 

1.1 O candidato deverá comparecer ao local designado para o exame psicológico  com antecedência mínima 
de 60 (sessenta) minutos do fechamento dos portões.  
 

1.2 Para a realização do Exame Psicológico, o candidato deverá comparecer ao local designado com 
antecedência mínima de 60 (sessenta) minutos do fechamento dos portões, munido de: 

a) Documento de identificação original; 

b) Caneta esferográfica azul escrita grossa. 
 

1.3 O candidato não poderá alegar desconhecimento acerca da data, horário e local de realização do Exame 
Psicológico para fins de justificativa de sua ausência. 
 

1.4 Nas horas que antecedem o Exame Psicológico, os candidatos deverão observar os seguintes cuidados:  
a) Dormir bem na noite anterior, sendo desejável pelo menos oito horas de sono;  

b) Alimentar-se adequadamente no café da manhã e/ou almoço, com uma refeição leve e saudável;  

c) Evitar a ingestão de bebidas alcoólicas. 
 

2. LOCAL E DATA DE REALIZAÇÃO 
 

2.1. A Avaliação Psicológica será realizada em 21 de Setembro de 2014. 

 

2.2. O candidato deverá consultar o cartão de convocação para o Exame Psicológico a partir das 17horas do 
dia 15 de Setembro de 2014 através do endereço eletrônico do IBFC – www.ibfc.org.br – para obter as 
informações de local, sala e horário de realização do Exame Psicológico. 
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