
  

 

 

 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

CONCURSOS PÚBLICOS N° 01/2018 

 

EDITAL Nº 48/2018 – RESULTADO DOS PEDIDOS DE SOLICITAÇÃO DE ENTREVISTA DE DEVOLUÇÃO E 
CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS DEVOLUTIVAS – 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, divulgam o que segue. 

 

1. RESULTADO DOS PEDIDOS DE SOLICITAÇÃO DE ENTREVISTA DE DEVOLUÇÃO 

1.1 Os candidatos abaixo tiveram sua solicitação de Entrevista Devolutiva deferida. 

 

Inscrição 

46201048532-0 46201079035-6 

46201055616-7 46201063329-6 

46201025901-4 46201049600-9 

46201053680-1 46201048358-1 

 

2. CONVOCAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA ENTREVISTA DE DEVOLUÇÃO  

2.1 Os candidatos listados no item 1.1 do presente Edital estão convocados para a realização das Entrevistas 
de Devolução. 

 

2.2 DATA, HORÁRIO E LOCAL DE REALIZAÇÃO DA ENTREVISTA DE DEVOLUÇÃO 

2.2.1 É de responsabilidade do candidato, a identificação correta do local de realização da Entrevista 
Devolutiva e o comparecimento nos horários determinados. 

2.2.2 Os candidatos deverão comparecer no horário determinado, com 30 minutos de antecedência, conforme.  

2.2.2.1 O candidato será aguardado por 15 minutos (de tolerância) para chegada ao local designado. 

2.2.2.2 O horário determinado por esse Edital seguirá conforme horário de Brasília/DF. 

 

3. INSTRUÇÕES PARA A ENTREVISTA DE DEVOLUÇÃO  

3.1 Para a realização das Entrevistas Devolutivas, os candidatos serão chamados por ordem alfabética da 
sala.  

3.2 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 
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Entrevista Devolutiva uma Certidão atestando que possui cadastro no CRP, em dia, acompanhada do 
documento de identificação. 

3.2.1 Os candidatos e os Psicólogos que o acompanharão serão submetidos ao sistema de detecção de 
metal, bem como farão guarda de todos os seus pertences pessoais.  

3.2.2 Será permitido aos Psicólogos acompanhantes, e somente à eles, entrar na sala da Entrevista 
Devolutiva com papel e caneta para anotações. 

3.3 A presença do candidato é obrigatória para a realização da Entrevista Devolutiva. 

 

4. DISPOSIÇÕES GERAIS 

4.1 Durante a realização da Entrevista Devolutiva, 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. 

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

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

4.4 Para a realização da Entrevista Devolutiva, todo e qualquer pertence pessoal deverá ser depositado pelo 
candidato em local indicado pelo fiscal da aplicação. 

4.5 Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado. O candidato não poderá 
alegar qualquer desconhecimento sobre a realização da Entrevista Devolutiva como justificativa de sua 
ausência ou atraso.  

4.6 No local de realização da Entrevista Devolutiva não será permitido o ingresso e permancencia de 
acompanhantes, com excessão do descrito no subitem 3.2 deste Edital. 

 

 

Porto Alegre, 24 de julho de 2018. 

 

Gilson Roberto Bolsin da Silva 

Superintendente Administrativo e Financeiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


