
 

 

RESULTADO PRELIMINAR DA SEGUNDA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 

 

Para a divulgação dos resultados foi observado o previsto na Resolução nº 02/2016 do Conselho Federal de 

Psicologia, que cita no caput do seu artigo 6º que “a publicação do resultado da avaliação psicológica será feita 

por meio de relação nominal, constando os(as) candidatos(as) aptos(as)”. 

Após a divulgação do presente resultado, os candidatos considerados INAPTOS poderão solicitar entrevista 

devolutiva.  

O candidato considerado inapto poderá, no prazo de até 2 (dois) dias a contar do primeiro dia útil subsequente 

ao da divulgação do presente resultado preliminar, solicitar a Entrevista de Devolução, que tem por objetivo 

esclarecer dúvidas a respeito da Avaliação Psicológica e dos motivos que determinaram sua reprovação. A 

entrevista de devolução poderá ser solicitada nos dias 9 e 10 de março de 2022 através do e-mail 

concursopmce21@fgv.br, onde o candidato deverá manifestar o pedido de realização da entrevista de 

devolução, indicar seu nome completo, número da inscrição e se estará acompanhado de psicólogo. Caso esteja 

acompanhado, deverá obrigatoriamente, indicar também o nome do psicólogo acompanhante e a inscrição no 

Conselho Regional de Psicologia – CRP.  

A entrevista será realizada na data e local previamente agendados após a solicitação do candidato.  

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

devolução por candidato. Assim, caso o candidato envie mais de um e-mail tratando sobre sua solicitação da 

Entrevista de Devolução, será considerado o último e-mail recebido na caixa de entrada do correio eletrônico 

concursopmce21@fgv.br. 

A FGV não se responsabilizará por requerimento que não seja recebido por fatores de ordem técnica dos 

computadores/rede/servidores, os quais impossibilitem a transferência dos dados e/ou causem falhas de 

comunicação. 

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, 8 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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ANEXO ÚNICO – RESULTADO DA SEGUNDA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – CANDIDATOS APTOS 

 

Cargo Inscrição Nome 

SOLDADO POLICIAL MILITAR - FEMININO 139077274 Cliciane Marques Barros 

SOLDADO POLICIAL MILITAR - FEMININO 139061826 Juliana Holanda Moura 

SOLDADO POLICIAL MILITAR - MASCULINO 139086070 Edcarlos Rodrigues Cassiano Leonel 

SOLDADO POLICIAL MILITAR - MASCULINO 139042794 Fernando Rodrigues Da Silva 

SOLDADO POLICIAL MILITAR - MASCULINO 139120752 Francisco Camilo Da Silva Ribeiro 

SOLDADO POLICIAL MILITAR - MASCULINO 139134324 Joao Paulo Moreno De Souza Santos 

 


