SULGÁS - Cia. de Gás do Estado do Rio Grande do Sul
CONCURSO PÚBLICO N°01/2010
EDITAL Nº 23/2012
DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA
A SULGÁS – Cia. de Gás do Estado do Rio Grande do Sul, conforme disposições constantes no Edital de Abertura nº
01/2010, torna público o resultado da avaliação psicológica realizada no dia 26/02/2012, conforme segue:
O resultado da Avaliação Psicológica consiste em um parecer de “RECOMENDADO” ou “NÃO RECOMENDADO”
para o desempenho do cargo.
Os candidatos “NÃO RECOMENDADOS” que tiverem interesse em conhecer o resultado da avaliação psicológica
poderão fazê-lo por meio de entrevista de devolução, desde que solicite agendamento no período de 05 (cinco) dias a contar
da data de publicação dos resultados, através do telefone (51) 3320-1049.
A entrevista de devolução tem por objetivo cientificar e esclarecer os fundamentos do resultado obtido na avaliação
psicológica. A entrevista de devolução não tem caráter de reaplicação ou reavaliação do exame psicológico.
O candidato poderá, a seu critério e às suas expensas, contratar um Psicólogo regularmente inscrito no Conselho
Regional de Psicologia - CRP - para acompanhá-lo à entrevista de devolução. No caso de contratação de Psicólogo, este
deverá comparecer, juntamente com o candidato, à entrevista. Conforme Art.8 da resolução CPF nº 01/2002, não será admitida
a remoção dos testes do candidato do seu local de arquivamento público, devendo o psicólogo contratado fazer seu trabalho
na presença de um psicólogo da comissão examinadora, salvo determinação judicial.
A entrevista devolutiva será exclusivamente de caráter informativo para esclarecimento do motivo da contra-indicação
do candidato ao processo seletivo, não sendo considerado como recurso. As informações técnicas relativas ao perfil só
poderão ser discutidas com o psicólogo contratado, conforme a legislação vigente da classe. Caso o candidato compareça
sozinho à sessão de conhecimento das razões, tais aspectos técnicos não serão discutidos, bem como não será permitido o
acesso aos testes realizados.
A relação com os nomes dos candidatos RECOMENDADOS faz parte do anexo deste edital.
A não recomendação na Avaliação Psicológica não significa a existência de transtornos cognitivos e/ou
comportamentais, indicando apenas que o candidato não atendeu a época da avaliação, aos requisitos exigidos para o
exercício do cargo ao qual concorreu.

Porto Alegre, 08 de março de 2012.

Roberto da Silva Tejadas
Diretor-Presidente da SULGÁS
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CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
Cargo 02 - Finanças e Contabilidade - TNM - POA e Região Metropolitana
INSCRIÇÃO

CANDIDATO

16202600861-2

VERA MARIA FERREIRA DA SILVA

16202597298-2

SIMONE FARIAS DA SILVA COELHO

Cargo 04 - Engenharia de Dutos - TNM - POA e Região Metropolitana
INSCRIÇÃO

CANDIDATO

16204597096-5

ROANA DE OLIVEIRA GEORG

16204596643-1

FERNANDO CLAUDIO SPENGLER

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR

Cargo 14 – Engenharia de Sistemas – TSE ou TSA ( POA e Região Metropolitana )
INSCRIÇÃO
16214597435-8

CANDIDATO
MAURO FONSECA RODRIGUES

Cargo 15 – Operação e Manutenção - TSE - POA e Região Metropolitana
INSCRIÇÃO
16215596931-1
16215600496-1

CANDIDATO
IDEMAR BAPTISTA DE SOUZA JUNIOR
CLAUDIR JOSé NODARI
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