
INSTITUTO-GERAL DE PERÍCIAS – IGP/RS  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

CONCURSOS PÚBLICOS N° 01/2017 
 

EDITAL Nº 13/2019 – NOVA CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO 
DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 

 

 
 
A Diretora-Geral do Instituto-Geral de Perícias – IGP-RS, Heloísa Helena Kuser, Perita Criminal, no uso de suas 
atribuições legais, atendendo ao disposto no Processo de Inspeção Especial/TCE nº 019528-0200/19-9, bem 
como no Expediente Eletrônico (PROA) nº 19/1200-0001604-1, torna público, para conhecimento dos interessados 
o que segue: 
 
1.Considerando a Nova Lista de Classificação da Fase da Prova Teórico-objetiva do Concurso Público para o 
cargo de Perito Criminal: Área 4 – Engenharia Civil, divulgada pelo Edital 09/2019; 
 
2. Considerando o determinado no subitem 10.4 do Edital de Abertura, em que serão convocados para realização 
da Avaliação Psicológica 5 (cinco) vezes o número de vagas efetivas previstas no Quadro do Concurso, item 1.1, 
respeitando inclusive as vagas destinadas para cotistas. 
 
2.1 Observação: Nova Lista de Classificação da Fase da Prova Teórico-objetiva do Concurso Público divulgada 
pelo Edital 09/2019, não altera a lista de convocados do cargo de Perito Criminal: Área 9 – Engenharia Elétrica. 
 
3. Convoca-se para realização da Avaliação Psicológica os candidatos abaixo relacionados: 
 

INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO CONVOCAÇÃO POR ACESSO 

42802781980-0 MURILO AUGUSTO CASSOLATTI DE BARROS Universal 

42802771887-8 HARVEY JULES DA SILVA GRAVES Pessoas Negras ou Pardas 

 

3.1 A Avaliação Coletiva ocorrerá na cidade de Porto Alegre/RS, no dia 01/11/2019, às 9h, na FUNDATEC, sito a 
Rua Professor Cristiano Fischer, nº 2012 – Partenon. 

3.1.1 Os candidatos deverão comparecer com 30 minutos de antecedência do horário determinado, munidos de: 

- Documento de identidade que originou a inscrição, em perfeitas condições de uso, inviolado e com foto que 
permita o reconhecimento do candidato; 

- Currículo com foto, entregue em envelope pardo A4. 

3.1.2 A Entrevista Individual ocorrerá no turno da tarde, na mesma data mencionada acima, em horário definido 
pelo Psicólogo responsável. 

3.1.3 Não serão tolerados atrasos por quaisquer motivos alegados, tanto na Avaliação Coletiva quanto na 
Entrevista Individual.  

3.1.4 Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado. O não comparecimento, 
por qualquer que seja o motivo, caracterizará desistência do candidato e resultará em sua eliminação do 
Concurso.  

3.1.5 A identificação correta do local de realização da Avaliação e da Entrevista Individual, bem como o 
comparecimento no horário determinado é de responsabilidade do candidato.  

3.1.6 Durante a realização da Avaliação e da Entrevista, não serão permitidas consultas de espécie alguma, bem 
como o uso de máquinas calculadoras, fones de ouvido, notebook, gravador, telefones celulares ou qualquer 
aparelho similar. O candidato que se apresentar no local da avaliação com qualquer aparelho eletrônico deverá 
desligá-lo. A FUNDATEC não se responsabilizará por perdas ou extravio de objetos e equipamentos eletrônicos 
ocorridos durante a realização da avaliação. 

4. A publicação da Lista Definitiva de Classificação do cargo de Perito Criminal: Área 4 – Engenharia Civil 
somente será divulgada após a realização de todas as etapas previstas no Edital de Abertura: Avaliação 
Psicológica – Fase 2, Sindicância de Vida Pregressa, Investigação Social e Funcional do Candidato - Fase 3 e 
Verificação da Veracidade da Autodeclaração do candidato inscrito às vagas de Pessoas Negras ou Pardas. 

 

Porto Alegre, 23 de outubro de 2019. 
 
 



 

 

Heloísa Helena Kuser 
Perita Criminal 

Diretora-Geral do Instituto-Geral de Perícias – IGP-RS 


