CONCURSO PÚBLICO
POLÍCIA MILITAR DE RONDÔNIA
Informações sobre a Avaliação Psicológica e a Entrevista Devolutiva
Conforme informado no Edital do Concurso Público, a Avaliação Psicológica consiste na aplicação e na avaliação de
testes psicológicos, de acordo com as Resoluções do Conselho Federal de Psicologia n. 001/2002 e n. 25/2001, visando analisar a
adequação do candidato ao perfil psicológico do cargo, considerando o perfil psicológico nesse apresentado, e que se encontra
disponível no site www.funca.org
Será considerado APTO na Avaliação Psicológica o candidato com prognose favorável de adequação e de adaptação às
condições ao desempenho da atividade ou função, por haver atingido os níveis de exigência da avaliação psicológica e INAPTO o
candidato com prognose desfavorável de adequação e de adaptação às condições ao desempenho da atividade ou função, por
apresentar resultados abaixo do nível mínimo das exigências, em uma ou mais áreas contidas no perfil psicológico do cargo.
O candidato considerado “inapto” poderá solicitar entrevista devolutiva, obedecendo ao regulamento estabelecido no
Edital. No comparecimento à entrevista devolutiva, o candidato pode ou não estar acompanhado de um psicólogo, caso esteja,
esse deverá, obrigatoriamente, estar inscrito no Conselho Regional de Psicologia - CRP.
A entrevista devolutiva será exclusivamente de caráter informativo para esclarecimento do motivo da contra-indicação do
candidato ao propósito seletivo, não sendo, em hipótese alguma, considerada como recurso ou nova oportunidade de
realização do teste. As informações técnicas relativas ao perfil só poderão ser discutidas com o psicólogo contratado, conforme a
legislação vigente da classe. Caso o candidato compareça sozinho à sessão de conhecimento das razões, tais aspectos técnicos
não serão discutidos, bem como não será permitido o acesso aos testes realizados.
Após a realização da entrevista devolutiva, será facultado ao candidato solicitar a revisão de sua avaliação. O pedido de
revisão da Avaliação Psicológica deverá conter, obrigatoriamente, o nome do candidato, o número de sua inscrição e ser
encaminhado à FUNCAB, na data definida no Cronograma Previsto - Anexo II, no horário compreendido entre 08h00min e
18h00min, via formulário disponível no portal www.funcab.org ou por fax (21) 2621-0966.

