
 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº001/2022 – PMRN- 18 DE JANEIRO DE 2022. 

 

CONVOCAÇÃO PARA A ENTREVISTA DEVOLUTIVA 

 

O Presidente da Comissão de Coordenação-Geral do Concurso Público para provimento de vagas para o Quadro 

de Oficiais de Saúde da Polícia Militar (QOSPM) e Quadro de Apoio à Saúde da Polícia Militar (QOASPM) do Estado 

do Rio Grande do Norte no uso de suas atribuições legais, torna pública a convocação para a Entrevista Devolutiva 

do Resultado Preliminar da Avaliação Psicológica, nos seguintes termos: 

 

1. A entrevista devolutiva será realizada no dia 04 de agosto de 2022, no seguinte local: 

 

Local: Suetônio Lira, Jurídico e Empresarial 

Endereço: R. Dr. Lauro Pinto, 174, Lagoa Nova, CEP: 59064-165 

Complemento: Entre o Restaurante "Pitaya" e o estacionamento da OAB 

 

2. Os candidatos que solicitaram a entrevista devolutiva serão devidamente comunicados através do endereço 

de e-mail vinculado ao cadastro, acerca do horário que deverão comparecer.  

 

3. NÃO serão realizadas entrevistas de devolução em outra data, local ou horário determinados a cada candidato, 

assim como não será possibilitada a entrevista aos candidatos que não solicitaram no prazo determinado em 

edital de resultado preliminar da avaliação psicológica.  

 

4. No comparecimento à entrevista de devolução, o candidato pode ou não estar acompanhado de um psicólogo. 

Caso esteja, este deverá, obrigatoriamente, estar inscrito no Conselho Regional de Psicologia - CRP.  

 

5. A entrevista devolutiva será exclusivamente de caráter informativo para esclarecimento do motivo da 

contraindicação do candidato ao certame seletivo, não sendo, em hipótese alguma, considerada como nova 

oportunidade de realização dos testes.  

 

6. Não será permitido ao candidato, nem ao psicólogo que o acompanha, gravar a sessão de entrevista devolutiva, 

tampouco fotografar e/ou reproduzir os testes psicológicos e as folhas de respostas do seu exame psicológico.  

 

7. Os candidatos contraindicados poderão interpor recurso através de link próprio, disponível no site 

www.institutoconsulplan.org.br, na página correlata ao Concurso Público para a PMRN, no período de 0h do dia 

05 de agosto de 2022 às 23h59min do dia 06 de agosto de 2022.  

 

8. Será eliminado do Concurso Público o candidato que for considerado contraindicado ou faltoso na Avaliação 

Psicológica, bem como, aquele que, após o julgamento do seu recurso, não alterar a sua contraindicação na 

referida avaliação. 

 

 

Em 03 de agosto de 2022. 

 

 

INSTITUTO CONSULPLAN 

http://www.institutoconsulplan.org.br/

