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RESULTADO PRELIMINAR DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 

 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015/PMS DE 03 DE DEZEMBRO DE 2015. 

 

A Prefeitura Municipal da Serra/ES, no uso de suas atribuições legais torna público que encontra-se disponível 

para consulta no site www.funcab.org o resultado preliminar dos candidatos considerados aptos na Avaliação 

Psicológica. 

 

1. Para a divulgação dos resultados, será observado o previsto na Resolução n.º 01/2002 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 candidatos indicados”. 

2. Será facultado ao candidato considerado inapto, e somente a este, tomar conhecimento das razões de sua 

inaptidão, por meio de entrevista devolutiva, a ser solicitada e agendada nos dois dias úteis após a divulgação do 

resultado preliminar, no horário compreendido entre 10h do primeiro dia até as 18h do último dia, via formulário 

disponível no portal www.funcab.org, considerando-se o Horário Oficial de Brasília/DF, devendo conter, 

obrigatoriamente, o nome do candidato e o número de sua inscrição. 

3. A entrevista devolutiva será realizada na data e local agendados no momento do pedido da entrevista 

devolutiva. 

4. No comparecimento à entrevista devolutiva, 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 

devolutiva será exclusivamente de caráter informativo para esclarecimento do motivo da inaptidão do candidato 

ao propósito seletivo, não sendo, em hipótese alguma, considerada como recurso ou nova oportunidade de 

realização do teste. 

5. Após a realização da entrevista devolutiva, será facultado ao candidato solicitar a revisão de sua avaliação, 

mediante interposição de pedido de revisão nos dias 11/04 e 12/04/2016, devendo ser observado o estabelecido 

no item 15 do Edital de abertura do Certame. 

 

Serra/ES, 06 de abril de 2016. 

 
 

http://www.funcab.org/
http://www.funcab.org/
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AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS 
PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA 

 
 

CLAUDIO JOSÉ MELLO DE SOUSA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 

 
 

DÉBORA CECÍLIA DOMECIOLI 
PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO 

 


