SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DO CEARÁ
POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ
CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CARGO DE SOLDADO PM
DA CARREIRA DE PRAÇAS POLICIAIS MILITARES DA POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ (PMCE)
EDITAL Nº 015/2012 – PMCE, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2012
A POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E
DEFESA SOCIAL E DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DO CEARÁ, após auditoria
realizada no resultado provisório na avaliação psicológica – segunda oportunidade, torna pública a
retificação para inclusão de candidatos no subitem 1.1.1 do Edital nº 014/2012 – PMCE, de 5 de
novembro de 2012.
1 DO RESULTADO PROVISÓRIO NA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – SEGUNDA OPORTUNIDADE
1.1 Relação provisória dos candidatos considerados recomendados na avaliação psicológica – segunda
oportunidade, na seguinte ordem: sexo, número de inscrição e nome do candidato em ordem
alfabética.
1.1.1 MASCULINO
[...]
010011628, Andre Rodrigues Rolim / 010033958, Bruno de Sousa Silva / 010001787, Luidegard da Rocha
Angelim / 010022477, Marcos Lowrrane Ferreira Maciel / 01006047, Paulo Henrique Bezerra da Silva /
010031316, Rafaelo Bandeira Ferreira.
[...]
2 DOS RECURSOS DO RESULTADO PROVISÓRIO NA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – SEGUNDA
OPORTUNIDADE
2.1 DA SESSÃO DE CONHECIMENTO DAS RAZÕES DA NÃO RECOMENDAÇÃO
2.1.1 Os candidatos não recomendados na avaliação psicológica – segunda oportunidade poderão
agendar sessão para obter conhecimento das razões da sua não recomendação, das 9 horas do dia 13
de novembro de 2012 às 18 horas do dia 14 de novembro de 2012, observado o horário oficial de
Brasília/DF, em link específico, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/pmce2011.
2.1.2 O candidato poderá contratar um psicólogo inscrito no Conselho Regional de Psicologia (CRP) para
acompanhá-lo à sessão de conhecimento das razões da não recomendação.
2.1.2.1 O candidato que optar por levar um psicólogo à sessão de conhecimento das razões da não
recomendação deverá informar, no momento do agendamento, os seguintes dados do psicólogo
contratado: nome, número de registro junto ao Conselho Regional de Psicologia (CRP), número de
telefone e endereço.
2.1.3 Na sessão de conhecimento das razões da não recomendação, somente o candidato acompanhado
por psicólogo contratado receberá laudo-síntese contendo os resultados do exame. Nessa ocasião,
também serão fornecidas explicações sobre o processo. As informações técnicas relativas ao perfil só
poderão ser discutidas com o psicólogo contratado.
2.1.4 Caso o candidato opte por não contratar psicólogo, ele poderá comparecer sozinho à sessão de
conhecimento das razões da sua não recomendação. No entanto, nesse caso, não serão discutidos
aspectos técnicos do exame psicotécnico.
2.1.5 Caso o candidato não concorde com as razões de ter sido considerado não recomendado, poderá
interpor recurso contra o resultado provisório na avaliação psicológica das 9 horas do dia 16 de
novembro de 2012 às 18 horas do dia 17 de novembro de 2012, observado o horário oficial de
Brasília/DF, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/pmce2011, por meio do
Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso. Após esse período, não serão aceitos pedidos de revisão.
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2.2 DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE OS RECURSOS
2.2.1 O CESPE/UnB não arcará com prejuízos advindos de problemas de ordem técnica dos
computadores, de falhas de comunicação, de congestionamento das linhas de comunicação e de outros
fatores, de responsabilidade do candidato, que impossibilitem o agendamento da sessão de
conhecimento, bem como a interposição de recursos.
2.2.2 O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso inconsistente ou
intempestivo será preliminarmente indeferido.
2.2.3 Recurso cujo teor desrespeite a banca será preliminarmente indeferido.
2.2.4 Não será aceito recurso via postal, via fax, via correio eletrônico ou, ainda, fora do prazo e/ou em
desacordo com o Edital nº 1/2011 – PMCE, de 9 de novembro de 2011, publicado no Diário Oficial do
Estado do Ceará, ou com este edital.
3 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
3.1 O resultado final na avaliação psicológica – segunda oportunidade, o resultado da investigação social
e a convocação para a prova objetiva do Curso de Formação Profissional serão publicados no Diário
Oficial do Estado do Ceará e divulgados na Internet, no endereço eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/pmce2011, na data provável de 23 de novembro de 2012.
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