ATA DA REALIZAÇÃO DO EXAME PSICOTÉCNICO DO CONCURSO PARA INGRESSO A CARREIRA DO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
Aos 21 dias do mês de maio de 2016, na sala de aula do Centro Educacional Adalberto Valle, em Manaus/AM,
reuniu-se a Coordenação do CONCURSO PARA INGRESSO A CARREIRA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
AMAZONAS, a fim de proceder ao início dos trabalhos de realização do exame psicotécnico, na presença de
membros da comissão e candidatos. Inicialmente, a coordenação deu ciência aos presentes sobre a
substituição da profissional Psicóloga Josiane Queiroz Pimentel, CRP 20/848, cujo nome consta no Edital n⁰
22/2016-PGJ, pela profissional Psicóloga Maíra Stivaleti Colombarolli, CRP 20/05049, em função de problemas
de cunho pessoal, ao que houve anuência de todos os candidatos. Após, a Coordenação explanou sobre o
procedimento de realização dos exames psicotécnicos, que consistirão na aplicação de testes individuais, de
forma coletiva, e na realização de entrevista individual pelo profissional psicólogo, conforme horários
estipulados no Edital n⁰ 22/2016-PGJ, momento em que deverão ser entregues os títulos para posterior
avaliação. Salientou-se a condição do candidato com restrição por convicção religiosa Timóteo Ágabo Pacheco
de Almeida, cujo teste individual será aplicado no dia de sábado, 21 de maio de 2016, após as 18 horas. Após, a
Comissão de Concurso explanou brevemente sobre o contexto estrutural das comarcas do Estado aos
candidatos.
A coordenação agradeceu a colaboração de todos, encerrando a sessão e dando início aos trabalhos. Nada mais
havendo a tratar, vai a presente ata assinada pelos membros presentes, pelos candidatos abaixo relacionados e
por mim, Melissa Seffrin, que a digitei.
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