
    
ESTADO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 
 

 

 1  

RESULTADO PRELIMINAR DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, EM CUMPRIMENTO A DECISÕES JUDICIAIS, REFERENTE 

AO CONCURSO PÚBLICO Nº 03/2013. 

 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO E O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA 

MILITAR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso das suas atribuições legais e regulamentares, e considerando o disposto 

na Lei nº 2.066/76 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Sergipe), e suas alterações posteriores, em 

conformidade ao disposto na Lei Complementar nº 231, de 12 de novembro de 2013, e a autorização 

governamental publicada em 18 de dezembro de 2013, torna público o resultado da Avaliação Psicológica, em 

cumprimento a decisão judicial, conforme abaixo: 

 

Inscrição Candidato Situação 

3386821 ARMISSON ARAUJO SANTANA APTO 

 

 
1. Aos candidatos não listados acima, e somente a estes, será facultado tomar conhecimento das 

razões de sua inaptidão, por meio de entrevista devolutiva, a ser solicitada no período 09/12 a 
10/12/2015, no endereço eletrônico www.funcab.org, conforme os termos do subitem 11.12 do 
Edital do Certame. 

 
2.  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. 

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

avaliação, mediante interposição do pedido de revisão na data prevista de 14/12 a 15/12/2015, 
conforme disposto no subitem 11.15, devendo ser obedecido o estabelecido no item 12 do Edital 
do Certame. 

 

 

 

 

Aracaju/SE, 1º de dezembro de 2015. 
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