
 

CONVOCAÇÃO PARA ENTREVISTA DEVOLUTIVA  

 

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social – SSPDS/CE, por intermédio da Academia Estadual de 

Segurança Pública do Ceará – AESP/CE e da Secretaria do Planejamento e Gestão do Estado do Ceará – 

SEPLAG/CE, no uso de suas atribuições, tornam pública a convocação para entrevista devolutiva, referente ao 

Concurso Público para o cargo de Soldado da PMCE, regido pelo Edital nº 01 – SOLDADO PMCE, de 27 de julho 

de 2021, publicado no Diário Oficial do Estado de 02 de agosto de 2021. 

Data: 15/03/2022 

Horário: definido em mensagem individual, enviada a cada candidato 

Local: UNI7 - CENTRO UNIVERSITARIO 7 DE SETEMBRO – CAMPUS SUL 

AV. ALMIRANTE MAXIMIANO DA FONSECA, 1395, ENG. LUCIANO CAVALCANTE – FORTALEZA – CE 

SALA 58 – BLOCO 1 – 5º ANDAR 

Os candidatos que solicitaram a entrevista devolutiva, receberão a comunicação através do e-mail em que 

realizaram a solicitação. Se o candidato não receber a comunicação até às 12h do dia 14/03/2022, deverá entrar 

em contato pelo telefone 0800-283-4628 ou pelo e-mail concursopmce21@fgv.br. 

Não haverá realização de entrevista de devolução em outra data ou horário especificados a cada candidato. 

No comparecimento à entrevista de devolução, o candidato pode ou não estar acompanhado de um psicólogo. 

Caso esteja, este deverá, obrigatoriamente, estar inscrito no Conselho Regional de Psicologia – CRP.  

A entrevista de devolução será exclusivamente de caráter informativo para esclarecimento do motivo da 

inaptidão do candidato ao processo seletivo, não sendo, em hipótese alguma, considerada como nova 

oportunidade de realização dos testes. 

Não será permitido ao candidato, nem ao psicólogo que o acompanha, gravar a sessão de entrevista de 

devolução, tampouco fotografar e/ou reproduzir os testes psicológicos e as folhas de respostas do seu exame 

psicológico. 

Será eliminado do Concurso Público o candidato que for considerado inapto ou faltoso na Avaliação Psicológica, 

bem como, aquele que, após o julgamento do seu recurso de Revisão, não alterar a sua inaptidão na referida 

avaliação. 

Somente será admitido 1(um) recurso de Revisão do resultado preliminar, bem como 01(uma) entrevista de 

devolução por candidato. 

O candidato que desejar interpor recurso contra o resultado disporá de dois dias úteis para fazê-lo, a serem 

contados do dia subsequente após realização da entrevista devolutiva. 
 

Fortaleza, 11 de março de 2022 

Sandro Luciano Caron de Moraes 

SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 

Adriano Sarquis Bezerra de Menezes 

SECRETÁRIO EXECUTIVO DE GESTÃO, DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO 
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