
 

COMUNICADO – ENTREVISTA DEVOLUTIVA 

 

A Fundação Getulio Vargas informa abaixo, os candidatos inaptos na avaliação psicológica que solicitaram 

entrevista devolutiva, com respectivos horários de comparecimento. 

1 - A entrevista devolutiva será realizada no dia 15 de janeiro de 2020, no seguinte local e endereço:  

LOCAL: COLÉGIO E FACULDADE 2 DE JULHO 
ENDEREÇO: AVENIDA LEOVIGILDO FILGUEIRAS, 81 - BAIRRO GARCIA 

 

Inscrição Nome Cargo Horário de comparecimento 

926020283 Álex De Jesus Araújo Guarda Civil Municipal  15:00 

926073996 Danilo Freire Mascarenhas Da Paixão Agente de Trânsito e Transporte  15:00 

926040689 Elvis Alves Amancio Guarda Civil Municipal  15:00 

926009236 Ian Diniz Dos Santos Alves Agente de Trânsito e Transporte  15:00 

926011748 Jailton Jonas Berhends Santos De Sena Guarda Civil Municipal  15:00 

926108676 Juliano Rodrigues Da Cruz Guarda Civil Municipal  16:00 

926029933 Romualdo Nunes Figueiredo Agente de Trânsito e Transporte  16:00 

 

2 – Os portões da unidade serão fechados no horário específico de comparecimento dos candidatos. Não 

será permitida a entrada após o horário de fechamento dos portões. 

2.1 – A FGV recomenda que os candidatos compareçam ao local com antecedência. 

3 – O candidato deverá comparecer munido de documento de identidade original, com foto.  

3.1 – Em caso de nomeação de psicólogo, a presença do candidato no atendimento será facultativa, desde 

que aquele profissional apresente procuração do candidato registrada em cartório conferindo-lhe o poder 

de representá-lo. O psicólogo nomeado deverá apresentar ainda, documento de identidade original, com 

foto e número de registro no CRP. 

4 - Não será permitido ao candidato, nem ao psicólogo nomeado, gravar a entrevista devolutiva e nem 

retirar, fotografar ou reproduzir os manuais técnicos, os testes psicológicos e as folhas de respostas do 

candidato, referentes à AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. 

5 - O candidato inapto poderá recorrer contra o resultado preliminar da Avaliação Psicológica nos dias 

16/01/2020 e 17/01/2020, por meio do endereço eletrônico 

https://fgvprojetos.fgv.br/concursos/pms2019/001. 

 

Rio de Janeiro, 14 de janeiro de 2020. 

Fundação Getulio Vargas 

 


