ACADEMIA DE POLÍCIA CIVIL
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA
NO CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA
EDITAL Nº 10 – PCDF/AGENTE, DE 10 DE MARÇO DE 2014
O DIRETOR DA ACADEMIA DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL (APCDF), no uso de
suas atribuições legais, torna públicas a retificação dos subitens 9.1.1, 9.1.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 do Edital nº
9 – PCDF/Agente, de 6 de março de 2014, bem como a inclusão dos subitens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7,
9.1.8, 9.1.9, 9.2.1 e 9.2.2 nesse mesmo edital, conforme a seguir especificado, permanecendo
inalterados os demais itens e subitens do referido edital.
[...]
9 DOS RECURSOS CONTRA O RESULTADO PROVISÓRIO NA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA
[...]
9.1.1 A Sessão de Conhecimento das Razões da Inaptidão é o procedimento técnico, de caráter
exclusivamente informativo, no qual um psicólogo contratado pelo CESPE/UnB explica ao candidato o
seu resultado e esclarece suas eventuais dúvidas.
9.1.1.1 Durante a Sessão de Conhecimento, o candidato recebe um laudo síntese e um parecer
psicológico sobre sua inaptidão. O laudo apresenta o resultado do candidato em formato objetivo,
gráfico e numérico, contendo todos os instrumentos aplicados, os critérios utilizados em cada teste e o
critério final para a aptidão na avaliação psicológica. O parecer se refere ao documento que explica a
definição das características, avaliadas no laudo, nas quais o candidato não obteve adequação, bem
como os seus resultados por extenso.
9.1.2 O candidato poderá contratar um psicólogo inscrito no Conselho Regional de Psicologia (CRP) para
acompanhá-lo à Sessão de Conhecimento das Razões da Inaptidão.
9.1.3 O resultado obtido na avaliação psicológica poderá ser conhecido apenas pelo candidato ou pelo
candidato com o auxílio de um psicólogo, constituído às suas expensas, que irá assessorá-lo, no local e
perante psicólogo designado pelo CESPE/UnB.
9.1.4 O psicólogo contratado pelo candidato, se for o caso, deverá apresentar, na Sessão de
Conhecimento das Razões da Inaptidão, comprovação de registro no Conselho Regional de Psicologia,
ou seja, a Carteira de Identidade Profissional de Psicólogo.
9.1.5 Informações técnicas referentes aos instrumentos psicológicos e ao estudo científico do cargo só
poderão ser discutidas com o psicólogo contratado.
9.1.6 Na Sessão de Conhecimento das Razões da Inaptidão, serão apresentados também aos psicólogos
constituídos e apenas a esses, os Manuais Técnicos dos testes, aplicados no certame, que não são
comercializados.
9.1.7 Caso o candidato opte por não contratar psicólogo, ele poderá comparecer sozinho à Sessão de
Conhecimento das Razões da Inaptidão. No entanto, nesse caso, não serão discutidos aspectos técnicos
da avaliação psicológica, como descrito nos itens acima.
9.1.8 Na impossibilidade de comparecimento do candidato à Sessão de Conhecimento, o psicólogo do
CESPE/UnB poderá entregar somente o laudo síntese do candidato, devidamente lacrado, mediante
apresentação de procuração pública e de documento de identidade original do procurador,
acompanhada de cópia legível do documento de identidade do candidato.
9.1.9 Não será permitido ao candidato, nem ao psicólogo contratado, gravar a Sessão de Conhecimento
e nem retirar, fotografar ou reproduzir os manuais técnicos, os testes psicológicos e as folhas de
respostas do candidato.
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1

9.2.1 A banca avaliadora dos recursos será independente da banca examinadora, ou seja, será composta
por psicólogos que não participaram das outras fases da avaliação psicológica em questão.
9.2.2 Será eliminado do concurso público o candidato que, após o julgamento do seu recurso, for
considerado inapto na avaliação psicológica.
[...]
GILBERTO ALVES MARANHÃO BEZERRA
Diretor da Academia de Polícia Civil do Distrito Federal
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