


Nesse CHECKLIST vou te revelar todos os 
requisitos que você precisa saber para 
ingressar na PMGO( Polícia militar de 
Goiás). 
Lembrando que de nada vai adiantar baixar 
esse CHECKLIST, se não ler até o final, ok? 
Cada detalhe é de extrema importância! 
Te aconselho também a imprimir essa lista e 
assinalar todos os requisitos que você já 
tem, simplesmente para também saber, 
quais estão lhe faltando. 

Segue abaixo a lista de requisitos: 

  1 - Ser Brasileiro(a).

  2 - Possuir Nível superior de 
escolaridade. 

  3 - Ter entre 18 (dezoito) e 30 (trinta) 
anos de idade na data da inclusão. 



  4 - Estar quite com as obrigações 
eleitorais e militares. 

  5 - Possuir idoneidade moral. 

  6 -Ter altura mínima de 1,65cm 
(homem) e 1,60cm (mulher).

  7 - Ter sanidade física e mental. 

  8 - ter aptidão física. 

  9 - Ser aprovado em avaliação 
psicológica. 

 10 - Não apresentar, quando em uso dos 
diversos uniformes, tatuagem visível que 
seja, por seu significado, incompatível com 
o exercício das atividades policial militar.  



     11 - Não ter sido demitido da 
PMMG, de outra instituição militar estadual 
ou das Forças Armadas. 
OBS: O preenchimento dos requisitos 6, 7, 
8, 9 e 10 serão verificados durante o exames 
de saúde, no teste de capacitação física e 
nas avaliações psicológicas, combinado? 
Afinal, é de extrema importância o 
momento exigido de cada requisito. 
Já o requisito 5, poderá ser verificada a 
qualquer momento do curso. 
Após ser aprovado na primeira fase, ao ser 
convocado para a segunda fase, na data 
definida pela administração do concurso, 
deverá preencher o Formulário de 
Informações Complementares (FIC) que 
será disponibilizado no site do CRS: 
www.policiamilitar.go.gov.br/crs 



Lembrando que se for constatada alguma 
conduta incompatível com a carreira da 
policial militar, será eliminado o mesmo do 
certame. 
Então preste bem atenção em sua conduta 
durante todo o processo. 
Isso é muito importante! 
Agora, se tratando sobre os requisitos 1, 2, 
3, 4 e 11, Serão verificados na matrícula do 
candidato quando a matrícula do candidato 
no curso de formação for realizada pela 
Escola de Formação competente. 
Já se tratando do Requisito 5, para a 
comprovação da idoneidade moral, o 
candidato deverá apresentar no momento da 
matrícula, certidões negativas de 
antecedentes criminais. 
Ou seja, você não pode ter tido nenhum 
antecedente criminal, Combinado? 



Uma das coisas que todo candidato a 
concurso deve fazer é ler os editais passados 
do concurso que deseja prestar. 
Um ponto positivo é que como a PMMG 
não tem banca terceirizada e é feita pelo 
CRS 
( CENTRO DE RECRUTAMENTO E 
SELEÇÃO), os editais mudam poucas 
coisas. 
Se tratando de TAF, TESTE MÉDICO E 
PSICOLÓGICO. 
Lembrando no site da PMMG se encontra 
editais passados e também provas.

TESTE FÍSICO : 
1- Prepare-se com antecedência: 
Um dos maiores erros é o candidato deixar 
para se preparar apenas após a notificação 
da aprovação intelectual. 



O tempo médio entre a notificação da 
aprovação intelectual e o TAF é de 3 a 6 
semanas. 
Esse tempo é muito curto para uma 
preparação ideal. 
Sabemos que um tempo razoável de um 
treinamento físico para concurso é de 12 
semanas com a finalidade do 
desenvolvimento das capacidades físicas do 
aluno. 
Já recebemos alunos que queriam iniciar os 
treinos faltando apenas 5 dias para os 
testes!! E adivinhem o resultado!? 
2- Um dos maiores vilões dos TAF é o 
teste em barra fixa. 
Sem dúvida, a barra é a que mais reprova. 
Em alguns concursos é exigido a execução 
da flexão na barra para ambos os sexos. Em 
outros concursos é exigido apenas para o 
sexo masculino. 



Pela grande falta de prática desse exercício 
por parte dos candidatos, a execução desse 
teste torna-se extremamente difícil. 
Por isso, é de extrema importância o 
candidato iniciar com antecedência o 
treinamento correto e bem planejado para 
esse teste! 
3- Teste de corrida de resistência. 
Dependendo do edital, esse teste consiste 
em percorrer uma distância mínima de 
2.400 metros em 12 minutos. 
Como esse teste está sempre presente nos 
editais, ele deixa muito candidato 
preocupado. 

Para melhorar o desempenho nesse teste, 
não basta sair correndo sem o controle de 
algumas variáveis do treinamento. 
Então se prepare! 



Cuide da sua alimentação, durma bem, se 
exercite com frequência e procure utilizar 
tênis adequados de corrida para não se 
lesionar! 
Afinal uma lesão, pode te prejudicar muito! 
Resumindo, se cuide! 
TESTE PSICOLÓGICO: 
O Teste de Aptidão Psicológica, também 
conhecido como TAP. 
É uma das etapas que os concurseiros 
devem enfrentar para alcançar a tão sonhada 
vaga na área da segurança pública. 
Muitos concurseiros se sentem apreensivos 
antes de fazer o exame psicotécnico, porque 
é difícil se preparar para ele, uma vez que 
não existe uma apostila preparatória ou 
provas anteriores para estudar. 



Se este é seu caso, segue alguns detalhes de 
como é o exame psicotécnico para você 
preparar o seu psicológico para estar 
tranquilo no momento do teste! 
Quais os concursos cobram o TAP? O 
Teste de Aptidão Psicológica (TAP) 
geralmente é cobrado em concursos 
como: 
– Polícia Federal
– Polícia Rodoviária Federal
– Polícia Civil; 
– Polícia Militar
 – Guarda Civil Metropolitana 
– Polícia do Senado. 
Para que serve o TAP? Em resumo, o exame 
psicológico tem como objetivo examinar o 
estado mental dos candidatos concorrentes! 



Justamente para identificar e inabilitar 
pessoas cujas características psicológicas 
revelem traços de personalidade 
incompatíveis com o desempenho de 
determinadas funções. 
Após uma série de discussões na Justiça, o 
uso de teste psicotécnico foi considerado 
válido, desde que observadas algumas 
condições, entre elas. 
O teste deve estar previsto na legislação e 
no edital do processo de seleção, além de 
ser aplicado de forma razoável e adequado 
para as atribuições do cargo em questão. 
É requisito que a avaliação psicotécnica 
deva apresentar critérios claros e objetivos, 
aplicados para todos os candidatos, com a 
devida fundamentação científica. 
Lembrando que o resultado poderá sempre 
ser contestado pelo candidato por meio de 
recurso administrativo. 



Como é o exame psicotécnico? 
Através de uma entrevista ou teste 
psicológico (varia de acordo com o 
concurso) o examinador irá averiguar se os 
candidatos estão preparados para situações 
como emprego de arma de fogo, solução de 
conflitos e envolvimento em situações de 
conflito. 
Os quesitos analisados na avaliação para 
carreiras policiais geralmente são: 
Apresentação pessoal, atenção difusa, 
capacidade de acatar normas e regras, 
capacidade de adaptação, controle 
emocional, dedicação, discernimento, bom 
senso, disciplina, honestidade, 
imparcialidade, prudência, rapidez de ação e 
reação e responsabilidade. 
Características importantes para aprovação: 

Ter concentração, capacidade de observação, 
dinamismo, educação, energia/autoridade, 



iniciativa, memória fisionômica, memória 
visual, organização, percepção, resistência à 
frustração e sociabilidade. 
Características necessárias: 
Fluência oral, inteligência, persuasão e 
raciocínio verbal. 
Impedimento para o exercício da função : 
Psicopatologias, Vícios (álcool, drogas, 
jogos, etc.), desvios sexuais, 
heteroagressividade exarcebada, 
agressividade auto-dirigida, fanatismo 
religioso/ideológico, emotividade 
acentuada, impulsividade exarcebada, 
personalidade frágil. Bom, esperamos que 
esse CHECKLIST tenha te ajudado. Afinal, 
resumimos de forma bem completa e 
explicativa. 
Att, 
Equipe de Suporte, IPEC.


