
 

Ofício CRP16 nº 718/2018 

Vitória/ES, 14 de dezembro de 2018 

 

Ao Instituto AOCP 

Ao responsável pelo certame Polícia Militar e Corpo de Bombeiros do Espírito Santo 

 

O Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região – CRP16/ES, entidade de direito 

público, constituindo-se uma Autarquia Federal com atribuições previstas no art. 70 da 

Constituição Federal, instituída pela Lei 5.766/71, no seu art. 9º, e pelo Decreto nº 

79.822/77, em seu art. 10, que tem como objetivo orientar, normatizar, fiscalizar e 

disciplinar o exercício da profissão de psicólogo, vem a ilustre presença expor e ao fim 

requerer: 

A Comissão de Orientação e Fiscalização desta autarquia tem recebido da categoria e da 

sociedade civil inúmeros pedidos de orientações acerca do procedimento de avaliação 

psicológica e das entrevistas devolutivas que serão realizadas a fim de subsidiar a 

interposição de recursos dos candidatos reprovados na etapa de avaliação psicológica do 

concurso público da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo. 

Neste sentido, informamos que o psicólogo assistente técnico, que acompanhará o 

candidato na entrevista devolutiva, é profissional capacitado para questionar 

tecnicamente a análise e as conclusões realizadas pelo psicólogo perito (avaliador), e 

restringirá sua análise ao estudo psicológico resultante da perícia (avaliação psicológica), 

elaborando quesitos que venham a esclarecer pontos não contemplados ou contraditór ios, 

identificados a partir de criteriosa análise.  

Cumpre informar que, tal procedimento requer análise minuciosa de todos os documentos 

produzidos durante o processo avaliativo, portanto, exige que seja destinado tempo 

necessário para a entrevista devolutiva dos candidatos, de modo que seja possível ao 



 

psicólogo assistente técnico sanar todas as questões e realizar a devida análise dos 

procedimentos adotados e da conclusão da avaliação. 

Frisamos, no que se refere a entrevista devolutiva, que deve ser assegurado o direito ao 

retorno individual para cada candidato, preservando o caráter sigiloso do atendimento e 

das informações prestadas. 

Também se faz necessário que haja tempo suficiente para que o psicólogo assistente 

técnico faça a produção do laudo, que servirá como subsidio para interposição do recurso 

do candidato, com o rigor técnico e ético, conforme disposto nas normativas do Sistema 

Conselhos de Psicologia.  

Cumpre informar, que o Sistema Conselhos de Psicologia dispõe de normativa que 

regulamenta a atuação do psicólogo na avaliação psicológica em concurso público, a 

saber, a RESOLUÇÃO CFP N.º 002/2016. A referida normativa trata de diversas 

situações, entre as quais destacamos o Art. 7º, §1º:  

“Havendo recurso administrativo, ficam os membros da comissão impedidos  

de participarem do processo de análise, devendo este recurso ser analisado por 

psicólogos(as) membros de uma Banca Revisora que não tenha vínculo com 

as partes envolvidas no processo e/ou candidato(a).” 

Considerando ainda, o número elevado de candidatos reprovados que poderão entrar com 

recurso, afirmamos que o tempo proposto no edital é insuficiente para que o procedimento 

seja realizado com o rigor técnico necessário.  

Diante do exposto, o Conselho regional de Psicologia – 16ª Região, REQUER a 

ampliação dos prazos para a realização das entrevistas devolutivas e para interposição dos 

recursos, em 7 dias para cada procedimento, por ser o tempo mínimo para garantir o 

direito dos candidatos de contratar profissionais assistentes técnicos com expertise para 

acompanhar as devolutivas e para elaboração e emissão dos documentos a serem 

utilizados nos recursos.  



 

REQUER-SE ainda, a lista dos psicólogos envolvidos na etapa de avaliação 

psicológica do concurso público da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do 

Espírito Santo. 

Com estima e consideração, desde já agradecemos a disponibilidade e esperamos 

deferimento. 

Atenciosamente, 

 

MARIA CAROLINA F. BARBOSA ROSEIRO 

Conselheira Presidente 

Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região - ES 


