
  

 

 

 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

CONCURSOS PÚBLICOS N° 01/2018 

 

EDITAL Nº 38/2018 – CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – CARGO DE 
AGENTE LEGISLATIVO 

O Superintendente Administrativo e Financeiro, Gilson Roberto Bolsin da Silva, no uso de suas atribuições 

legais, juntamente com a Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências – FUNDATEC, por este 

Edital e de acordo com o previsto na alínea V – DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA do ANEXO V – DAS ETAPAS 

E CRITÉRIOS DAS PROVAS – AGENTE LEGISLATIVO e Item 11 do Edital de Abertura, convoca os 

candidatos listados no Anexo I do presente Edital para a realização da Avaliação Psicológica. 

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL DE REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA  

1.1 Os candidatos deverão consultar a sala de realização da Entrevista Coletiva no dia de realização. 

1.2 Para o cargo de Agente Legislativo, após realizada a etapa da Aptidão Física, haverá a realização da 

Avaliação que consistirá na aplicação de instrumentos psicológicos que explicitem de forma inequívoca as 

características intelectuais, emocionais, motivacionais e de personalidade. Os instrumentos psicológicos 

utilizados são os recomendados pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP) que resultem na obtenção de dados 

objetivos e fidedignos. A aplicação será realizada por meio de testes, entrevistas e questionários coletivos, 

simultâneo a todos os candidatos, em igualdade de condições no mesmo dia e horário. 

1.3 Os candidatos deverão comparecer no horário determinado, com 30 minutos de antecedência, conforme 
grupo distribuído. Não serão tolerados atrasos por quaisquer motivos alegados.  

1.4 O não comparecimento na data, horário e local especificado na convocação para a Avaliação Psicológica, 

em qualquer uma de suas etapas, incorrerá em eliminação automática do candidato no certame. 

1.5 Os candidatos serão submetidos à Entrevista Coletiva (1ª Etapa) e Entrevista Individual (2ª Etapa). 

 

2. DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA : 

2.1 TESTAGEM COLETIVA: 

2.1.1 O horário de fechamento do portões para ingresso ao local da Entrevista Coletiva será até o horário 
determinado no quadro acima. Os candidatos deverão comparecer com 1 (uma) hora de antecedência, munidos 
de: 

- documento de identificação, em perfeitas condições de uso, inviolado e com foto que permita o reconhecimento 
do candidato;  

- 3 canetas de material transparente de tinta azul ou preta; 

- 3 lápis nº 2, bem apontados; 

- 1 apontador; 

- 1 envelope tamanho A4, contendo dentro seu Currículo Profissional com foto e devidamente assinado pelo 
candidato. 

2.1.2 A falta de apresentação dos itens citados no item 2.1.1 poderá ser impeditivo para o candidato ingressar 
na sala de realização da Avaliação Psicológica. 

LOCAL  DATA HORÁRIO 

FUNDATEC 

Rua Professor Cristiano Fischer, nº 2012 – Partenon, Porto Alegre/RS. 
07/07/2018 09 horas 



  

2.2 ENTREVISTA INDIVIDUAL: 

2.2.1 O dia, horário e local de realização da Entrevista Individual será informado pelo Psicólogo, no dia da 
Testagem Coletiva, a ser realizada dentro do período previsto no Edital de Abertura, podendo ser nos turnos 
manhã, tarde ou noite, a critério da disponibilidade do psicólogo responsável e determinados em ordem 
alfabética da sala. 

2.2.2 Não serão realizados ajustes e/ou trocas de dias e horários da Entrevista Individual. 

2.2.3 Os candidatos deverão comparecer com 30 minutos de antecedencia do horário determinado pelo 
Psicólogo  

2.2.4 No dia de realização da Entrevista Individual, o candidato deverá se identificar na recepção do local, com 
o respectivo documento de identificação, em perfeitas condições de uso, inviolado e com foto que permita o 
reconhecimento do candidato, sendo posteriormente direcionado à sua sala. 

 

3. ORIENTAÇÕES: 

3.1 A Avaliação Psicológica será realizada por uma Banca Examinadora composta por Psicólogos, que emitirá 

parecer conclusivo dos candidatos Aptos para o exercício do cargo. 

3.2 Os candidatos, durante a Avaliação Psicológica, poderão ser submetidos ao sistema de detecção de metal, 

bem como farão guarda de todos os seus pertences pessoais. 

3.3 Serão incluídos nos instrumentos de avaliação, técnicas capazes de aferir minimamente habilidades 

específicas para o exercício do cargo e características de personalidade. Para tanto, serão utilizadas as 

seguintes ferramentas: testes psicométricos e projetivos, e entrevistas psicológicas individuais. 

3.3.1 As habilidades e aptidões específicas referem-se à capacidade potencial do indivíduo para realizar tipos 

específicos de atividades relativas ao cargo. 

3.4 Verificado que o candidato não possui condições físicas ou emocionais para a realização da Avaliação 

Psicológica, de forma a colocar em risco tanto equipamentos utilizados quanto a integridade física das pessoas 

envolvidas, poderá ser determinada a imediata interrupção da avaliação. 

3.5 O resultado terá um parecer de “APTO” ou “INAPTO” para o desempenho do cargo. 

3.5.1 A divulgação do resultado da Avaliação Psicológica será feita no site da Fundatec www.fundatec.com.br 

por meio de relação nominal, onde constarão os nomes dos candidatos considerados APTOS e nº de inscrição 

dos candidatos INAPTOS. 

3.5.2 Ser considerado INAPTO na Avaliação Psicológica não significará a existência de transtornos cognitivos 

e/ou comportamentais, indicando apenas que o candidato não atendeu, à época da Avaliação, aos requisitos 

exigidos para o exercício do cargo ao qual concorreu. 

 

4. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO: 

4.1. A Avaliação Psicológica, de caráter eliminatório, consistirá de aplicação coletiva de bateria de testes 

psicológicos, dinâmica de grupo e anamnese, que visa apurar as condições necessárias para uma perfeita 

adaptabilidade e um bom desempenho do candidato no exercício do cargo, como por exemplo:  

a) Equilíbrio Emocional – capacidade para controlar suas emoções, evitando agir impulsivamente diante de 

pessoas e situações adversas;  

b) Resistência à Fadiga – capacidade para executar tarefas por longos períodos de tempo sem alterações de 

ritmo e qualidade;  

c) Comunicação – habilidade para ouvir com interesse, de compreender as necessidades das pessoas e 

expressar-se com clareza e objetividade de modo a atendê-las;  

d) Sociabilidade – habilidade para demonstrar educação e respeito no trato com as pessoas, estabelecendo 

relacionamentos saudáveis, com imparcialidade e senso de justiça, mesmo em situações nas quais as opiniões 

são divergentes;  

e) Flexibilidade – capacidade para adaptar-se com disposição positiva a diferentes pessoas e situações; 

Iniciativa – capacidade para identificar problemas, prever oportunidades e propor soluções, agindo com rapidez 

e eficiência;  

http://www.fundatec.com.br/


  

f) Motivação – capacidade para manter o interesse pelas atividades e a disponibilidade para colaborar com as 

pessoas, mesmo diante de dificuldades;  

g) Administração de Conflitos – capacidade de facilitar a resolução construtiva de conflitos, visando à obtenção 

de resultados satisfatórios;  

h) Disciplina – capacidade para adaptar-se a normas e regulamentos;  

i) Liderança – habilidade para exercer autoridade com planejamento e sensatez ao coordenar situações e 

grupos;  

j) Ética – capacidade para agir de forma correta e íntegra, de acordo com os valores fundamentais à convivência 

social sem prejudicar os outros;  

k) Análise e Interpretação – capacidade para interpretar e analisar situações sob vários ângulos, de modo a 

tirar conclusões adequadas;  

l) Atenção – capacidade para observar o ambiente de modo a selecionar estímulos relevantes;  

m) Agressividade – capacidade de controlar e canalizar a agressividade de forma equilibrada; 

n) Memória – capacidade para assimilar e armazenar estímulos verbais, sonoros e visuais. 

4.3. Na avaliação dos resultados serão considerados INAPTOS os candidatos que apresentarem 

características incompatíveis com o perfil psicológico estabelecido para o exercício do cargo, ou apresentar 

tipos de transtornos mentais e comportamentais de acordo com o Código Internacional de Doenças (CID-10), 

detectada por meio dos instrumentos psicológicos utilizados. 

4.4. Características e Parâmetros do Perfil Profissiográfico: 

CARACTERÍSTICA PARÂMETRO 

Controle emocional Elevado 

Ansiedade Diminuída 

Impulsividade Diminuída 

Domínio psicomotor Adequado 

Raciocínio espacial Adequado 

Atenção concentrada Elevada 

Resistência à frustração Elevada 

Inteligência Adequada 

Memória Elevada 

Agressividade Média 

Flexibilidade Elevada 

Maturidade Adequada 

Responsabilidade Elevada 

Dinamismo Elevado 

Iniciativa Elevada 

Fluência verbal Adequada 

Sociabilidade Elevada 

Capacidade de liderança Elevada 

Fobias Ausente 

4.5. As dimensões do quadro acima se estabelecem conforme critérios abaixo discriminados. 

4.5.1 Elevada: acima dos níveis medianos. 

4.5.2 Adequada: dentro dos níveis medianos. 

4.5.3 Diminuída: abaixo dos níveis medianos. 



  

 

5. DA ENTREVISTA DEVOLUTIVA 

5.1 Será facultado ao candidato INAPTO, e somente a este, conhecer o resultado da sua Avaliação Psicológica, 

mediante solicitação de Entrevista Devolutiva.  

5.2 A solicitação de Entrevista Devolutiva everá ser feita pelo próprio candidato e será realizado através de 
Formulário Eletrônico, que será disponibilizado no site da Fundatec www.fundatec.org.br, no período de 18 a 
20/07/2018, das 0h até 23h59min. 

5.3 Não é obrigatório realizar a Entrevista de Devolução para obtenção da Nova Avaliação Psicológica. 

5.4 A Entrevista Devolutiva tem por objetivo detalhar os resultados obtidos na Avaliação Psicológica. A 

entrevista de devolução não tem caráter de reaplicação ou reavaliação da Avaliação Psicológica, e consiste em 

um momento presencial. 

5.5 A Entrevista Devolutiva será exclusivamente de caráter informativo, não sendo considerada 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. 

5.6 Após o período de solicitação, os candidatos deverão comparecer no horário estabelecido no link “Consulta 

do local de realização da Entrevista Devolutiva”, publicado no site da Fundatec no dia 24/07/2018. 

5.6.1 Na Entrevista Devolutiva, o candidato deverá comparecer no dia e horário marcados conforme Edital a 

ser divulgado no site da Fundatec www.fundatec.org.br. 

5.7 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 referida entrevista. Conforme Art.8 da 

resolução CFP nº 01/2002, não será admitida a remoção dos testes do candidato do seu local de arquivamento, 

devendo o psicólogo contratado fazer seu trabalho na presença de um psicólogo da comissão examinadora, 

salvo determinação judicial. 

5.7.1 Os Psicólogos convidados pelos candidatos deverão apresentar no momento da Entrevista Devolutiva a 

carteira do CRP válida. Caso o Psicólogo tenha extraviado sua carteira do CRP, deverá apresentar no dia da 

Entrevista Devolutiva uma Certidão atestando que possui cadastro no CRP, em dia, acompanhada do 

documento de identificação. 

5.7.2 Será permitido aos Psicólogos acompanhantes, e somente à eles, entrar na sala da Entrevista Devolutiva 

com papel e caneta para anotações. 

5.8 Os candidatos e os Psicólogos que os acompanharão serão submetidos ao sistema de detecção de metal, 

bem como farão guarda de todos os seus pertences pessoais. 

5.9 Para a realização da Entrevista de Devolução, os candidatos serão chamados por ordem alfabética de cada 

sala. 

5.10 O não comparecimento indicará a desistência do candidato da entrevista, não podendo alegar 

desconhecimento ou qualquer justificativa de atraso, não sendo permitido novo agendamento. 

 

6. DA NOVA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 

6.1 O candidato considerado “INAPTO” na Avaliação, se solicitar, terá direito à uma nova Avaliação Psicológica. 

A data, o local e o horário de realização da nova Avaliação Psicológica serão divulgados através de Edital de 

Convocação, a ser publicado no site da Fundatec, www.fundatec.org.br. 

6.2 A solicitação para a nova Avaliação Psicológica será realizada através de Formulário Eletrônico, que será 

disponibilizado site da Fundatec www.fundatec.org.br, no período de 26 a 30/07/2018, das 0h até 23h59min. 

 

7. DISPOSIÇÕES GERAIS 

7.1 É de responsabilidade do candidato, a identificação correta do local de realização da Avaliação Psicológica 
e o comparecimento nos horários determinados. 

7.2 Não serão tolerados atrasos por quaisquer motivos alegados, tanto na Entrevista Coletiva quanto na 

http://www.fundatec.org.br/
http://www.fundatec.org.br/
http://www.fundatec.org.br/
http://www.fundatec.org.br/


  

Entrevista Individual. 

7.3 Todos os horários determinados por esse Edital seguirão conforme horário de Brasília/DF. 

7.4 Durante a realização da Testagem Coletiva e da Entrevista Individual, 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 estiver portando quaisquer desses objetos durante a 
realização da prova será eliminado do Concurso Público. 

7.5 Os candidatos devem vir preparados no que se refere à alimentação. A Fundatec não se responsabiliza 
pela disponibilização de locais para alimentação. 

7.6 A FUNDATEC não se responsabilizará por perdas ou extravio de objetos e equipamentos eletrônicos 
ocorridos durante a realização da avaliação. 

7.7 É responsabilidade do candidato informar ao fiscal de sala o uso da prótese auditiva. O candidato que 
estiver utilizando o aparelho durante a realização da Prova, sem autorização da Coordenação, será eliminado 
do Concurso Público. 

7.8 Para a realização da Avaliação Psicológica, todo e qualquer pertence pessoal deverá ser depositado pelo 
candidato em local indicado pelo fiscal da aplicação. 

7.9 Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado. O candidato não poderá 
alegar qualquer desconhecimento sobre a realização da avaliação psicológica como justificativa de sua 
ausência ou atraso. O não comparecimento, por qualquer que seja o motivo, em qualquer uma das etapas, 
caracterizará desistência do candidato e resultará em sua eliminação do Concurso. Não será realizada 
Avaliação Psicológica fora dos dias, horários e locais designados por este edital e pelos argumentos realizados 
com psicólogos responsáveis. 

7.10 No local de realização da Avaliação Psicológica não será permitido o ingresso e permancencia de 
acompanhantes. 

7.11 É parte integrante deste Edital o Anexo I. 

 

Porto Alegre, 27 de junho de 2018. 

 

 

 

Gilson Roberto Bolsin da Silva 

 

Superintendente Administrativo e Financeiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ANEXO I – QUADRO DE CANDIDATOS CONVOCADOS  

 

Inscrição 
Nome Classificação 

Provisória 
Acesso 

46201076222-3 LUAN CASTILHOS SANCHOTENE 2 Geral 

46201067264-7 FERNANDO RIBEIRO DA SILVA 3 Geral 

46201073116-9 ADAIL SOARES FILHO 4 Geral 

46201020636-5 RAQUEL VILLANOVA URTASSUM 5 Geral 

46201049600-9 WILLIAM LOPES GUEDES 6 Geral 

46201068212-2 QUENIA ANTUNES PEREIRA DA LUZ 8 Geral 

46201089485-1 FABIO DOS SANTOS EISMANN 9 Geral 

46201080482-4 CRISTIANO MARTINS DOS SANTOS 10 Geral 

46201075768-6 CRISTIAN LUIZ PITOL 11 Geral 

46201050728-0 GUIOMAR MEDEIROS SOUZA 12 Geral 

46201079035-6 ELENA RODRIGUES FERRAZ 13 Geral 

46201089115-2 DANIEL RECK DE ALMEIDA CUNHA 14 Geral 

46201081063-5 PAULO ARRUDA DE OLIVEIRA NETO 15 Geral 

46201063329-6 MARCIO CARDOSO SEBASTIÃO 17 Geral 

46201062440-3 RODRIGO WEBER PEREIRA 19 Geral 

46201081446-8 DIOGO SANTOS STELMACH 20 Geral 

46201062238-0 GUILHERME BRUSCATO PORTELLA 21 Geral 

46201095837-0 DANIELLE ELOISE VARGAS 22 Geral 

46201040248-5 SAMUEL DE ALMEIDA LAZARO NETO 23 Geral 

46201025901-4 ANA CRISTINA MARTINI GASTMANN 25 Geral 

46201053680-1 BERNARDO SILVEIRA LINCK 27 Geral 

46201067990-2 ANTONIO CARLOS CORREA 28 Geral 

46201055616-7 ALEXANDRE FANTON 29 Geral 

46201048532-0 ALEXANDRE DE QUADROS LUZARDO 30 Geral 

46201076117-8 TIAGO DOS SANTOS JARDIM 31 Geral 

46201066647-3 ARTHUR VIESSER BOSI 33 Geral 

46201048358-1 DANIEL DOS SANTOS HAMMES 34 Geral 

46201046288-6 ISLÃ BRUTTI FLORES 35 Geral 

46201080216-2 FABRICIO COLLA 36 Geral 

46201047043-5 PAULO DUARTE RODRIGUES 42 PNP 

46201069932-6 MATEUS FELIPE DE MELO FERNANDES 52 PNP 

46201050661-6 LUIS CESAR DA SILVA GONCALVES 53 PNP 

46201046519-0 VITOR PAULO SIQUEIRA DA SILVA 56 PNP 

* PNP = Pessoa Negra ou Parda 


