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Coordenador de concurso da PM catarinense 
diz que alto nível de exigência em prova 
psicotécnica já era previsto em edital

Rigor de exame 
é questionado
Todos os atributos psíqui-

cos e de personalidade 
que são necessários para 

um agente público foram es-
tabelecidos mediante estudo 
científico. Quem a sociedade 
catarinense vai querer para se 
proteger? Os melhores.” 

Esta é a resposta do coro-
nel Luciano Pinho, coordena-
dor do processo seletivo da PM
-SC (Polícia Militar de Santa 
Catarina), diante das reclama-
ções que surgiram em relação 
à informação de que 40% dos 
candidatos que participavam 
da quarta etapa do processo 
seletivo para soldados foram 
reprovados, o que provocou 
polêmica em torno do nível de 
exigência.

Pinho destaca que o exame 
busca selecionar os mais capa-
citados. E que todos os atribu-
tos psíquicos e de personali-
dade necessários para ser um 
agente público foram julgados 
na prova, e nenhum deles pode 
ser descartado. 

A polêmica iniciou quando 
foi divulgado, na segunda-fei-
ra da semana passada, o re-
sultado do exame psicotécni-
co, que aprovou 198 mulheres 
e 832 homens. Os candidatos 
que seguem no processo pas-
saram nos 22 quesitos de com-
portamento. Nesta etapa, 1.200 
participantes foram conside-
rados inaptos.

O prazo para ingresso com 
recursos foi encerrado na quin-

ta-feira (3). Os participantes 
que solicitaram entrevista de 
revisão vão poder pedir uma 
reavaliação do resultado.

Mas a eliminação de 40% 
dos candidatos no psicotécni-
co não é a primeira polêmica 
que envolve o concurso para 
ingresso na PM catarinense. 
Os candidatos já reclamaram 
sobre irregularidades no pro-
cesso e chegaram a enviar um 
documento ao MPSC (Ministé-
rio Público) pedindo o cance-
lamento do exame.

Afirmam que, além das 
questões mal formuladas, um 
erro de digitação na capa da 
prova colocaria em suspeita 
o processo seletivo como um 
todo.

Deputados pedem informações
Na quarta-feira (2), 

deputados estaduais 
questionaram o rigor 
excessivo. Em sessão da 
Assembleia Legislativa, 
anunciaram que vão buscar 
informações e iniciar um 
diálogo com o governo.

“Sugiro ação imediata 
para que providências sejam 
tomadas. Não tenho história 
de precedentes em concursos 
públicos em que quantidade 
tão grande tenha rodado 
no psicotécnico”, opinou 
Valdir Cobalchini (MDB).

40%
Percentual de candidatos 
reprovados em exame 
psicotécnico no concurso da 
PM-SC é considerado muito 
alto e rigor excessivo é de-
nunciado por concorrentes.
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Psicotécnico 
eliminou 

aspiração 
de 1.200 

candidatos de 
ingressar na PM

Avaliações seriam subjetivas
Sargento do Exército brasileiro, Ednaldo 

Nascimento Júnior foi um dos reprovados. Na prova 
teórica, ficou na classificação 575, passou no Teste de 
Aptidão Física e no exame médico.Mas foi reprovado 
nos quesitos de disciplina e autoconfiança. “O que 
é mais irônico, e atesta a falha desse exame, é que 
sou sargento de carreira do Exército há oito anos. 
Nunca sofri nenhuma punição disciplinar”, lamenta.

A assessoria de comunicação do Incab (Instituto 
Carlos Augusto Bittencourt) – responsável pelo exame – 
informou que as exigências estavam previstas no edital, 
e que os participantes poderiam recorrer. É o caso de 
Ednaldo, que fará uma entrevista de reavaliação. 

Outro participante, reprovado em flexibilidade e 
capacidade cognitiva, ficou em 53‘ de classificação no 
teórico.“Flexibilidade diz que não aceito adaptação 
a novas rotinas e, em minha carreira como militar já 
residi em cinco ou seis locais diferentes”, afirma.


