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PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL/RS 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018 

 

EDITAL Nº 12/2018 – CONVOCAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 

 

A Prefeitura Municipal de Eldorado do Sul/RS, em conformidade com o Edital de Abertura Nº 01/2018 e suas 
alterações, torna público o presente Edital, que divulga o seguinte: 

 

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

1.1 A Avaliação Psicológica ocorrerá na cidade de Porto Alegre/RS, no dia 16/11/2018, SEXTA-FEIRA, no horário 
e local indicados abaixo: 

 

HORÁRIO LOCAL DA AVALIAÇÃO 

14h30min 
FUNDATEC – Rua Professor Cristiano Fischer, nº 2012 – 

Partenon, Porto Alegre/RS. 

 

1.2 Os candidatos deverão consultar a sala de realização no próprio dia/local da Avaliação. 

1.3 A Avaliação será realizada para os candidatos classificados na Prova Teórico-Objetiva dos cargos de Monitor 
Feminino e Monitor Masculino, conforme lista constante no Anexo I deste Edital. 

1.4 A identificação correta do local de realização da avaliação e o comparecimento no horário determinado é de 
responsabilidade do candidato. 

1.5 Não serão tolerados atrasos por quaisquer motivos alegados. 

1.6 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, caracterizará desistência do candidato e 
resultará em sua eliminação do Concurso. Não será feita Avaliação Psicológica fora do dia, horário e local 
designado por edital. 

1.7 Durante a realização da avaliação, 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.  

1.7.1 Todo e qualquer pertence pessoal deverá ser depositado pelo candidato em local indicado pelo fiscal da 
aplicação. A Fundatec não se responsabilizará por perdas ou extravio de objetos e equipamentos eletrônicos 
ocorridos durante a realização da avaliação. 

 

2. DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA: 

2.1 O horário de fechamento do portões para ingresso ao local da Avaliação 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; 
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- 3 lápis nº 2, bem apontados; 

- 1 apontador; 

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

2.1.1 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. 

2.2 ORIENTAÇÕES PARA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA: 

2.2.1 A Avaliação Psicológica para fins de seleção de candidatos é um processo sistemático, de levantamento e 
síntese de informações com base em procedimentos científicos que permitem identificar aspectos psicológicos do 
candidato compatíveis com o desempenho das atividades do cargo. 

2.2.2 A Avaliação Psicológica será realizada conforme as normas em vigor do Conselho Federal de Psicologia e 
nela serão utilizados instrumentos definidos a partir dos perfis psicológicos ocupacionais, baseados nas 
atribuições e atividades de cada cargo. 

2.2.3 Técnicas capazes, minimamente, de aferir habilidades específicas para o exercício do cargo e características 
de personalidade serão incluídos nos instrumentos de avaliação. 

2.2.3.1 As habilidades e aptidões específicas referem-se à capacidade potencial do indivíduo para realizar tipos 
específicos de atividades relativas a cada cargo. 

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

2.2.5 O candidato será considerado APTO ao atender às condições adequadas ao cargo, conforme os critérios já 
referidos neste Edital. 

2.2.6 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/função ao qual concorreu. 

2.2.7 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 prova. 

2.2.8 A divulgação do resultado da Avaliação Psicológica será feita no site da Fundatec, www.fundatec.org.br, 
onde constarão os nomes dos candidatos considerados APTOS e somente o nº de inscrição dos candidatos 
considerados INAPTOS. 

2.2.9. Após a divulgação do resultado da Avaliação Psicológica, o candidato considerado “INAPTO”, se solicitar, 
terá direito à Entrevista de Devolução de resultados, de caráter informativo, momento em que terá acesso aos 
resultados, com os motivos de sua não indicação.  

2.2.9.1 A Entrevista Devolutiva é opcional do candidato. No entanto, ela só ocorre com a presença do candidato.  

2.2.9.2 A Entrevista de Devolução será realizada pelo site da Fundatec, www.fundatec.org.br, em período a ser 
informado posteriormente. 

2.2.9.3 A Entrevista de Devolução 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 à avaliação realizada.  

2.2.9.4 O não comparecimento indicará a desistência pelo candidato da entrevista, não podendo alegar 
desconhecimento ou qualquer justificativa de atraso, não sendo permitido novo agendamento. 

2.2.9.5 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 da contratação de 
psicólogo, este deverá comparecer juntamente com o candidato à entrevista. 

2.2.9.5.1 Os Psicólogos convidados pelos candidatos deverão apresentar no momento da Entrevista Devolutiva a 
carteira do CRP válida. 

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

2.2.9.6 Os candidatos e os Psicólogos que os acompanharão, quando contratados, poderão ser submetidos ao 
sistema de detecção de metal, bem como fazer guarda de todos os seus pertences pessoais. 

2.2.9.7 No dia da Entrevista Devolutiva, e somente nesta data, será concedida cópia do laudo resultante da 
Avaliação Psicológica.  
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2.2.9.7.1 Não serão entregues laudos após essa data ou de qualquer outra forma não estabelecida por este Edital. 

2.2.10 Quando da Entrevista de Devolução, o candidato poderá ter conhecimento apenas do disposto no laudo. 
Caso venha acompanhado de Psicólogo, este poderá ter acesso aos testes, sendo solicitado, nesse momento, 

que o candidato aguarde do lado de fora da sala.  

2.2.11 Após a realização da Entrevista de Devolução da 1ª Avaliação, o candidato considerado “INAPTO”, se 
solicitar, terá direito à uma nova Avaliação Psicológica, sendo essa a segunda e última, momento em que será 
realizado outros testes determinados pela Equipe Avaliadora. A data, o local e o horário de realização da nova 
Avaliação Psicológica serão divulgados através de Editais, a serem publicados no site da Fundatec, 
www.fundatec.org.br. 

3. É parte integrante deste Edital o ANEXO I – QUADRO DE CANDIDATOS CONVOCADOS. 

 

Eldorado do Sul, 07 de novembro de 2018. 

 

 

Ernani de Freitas Gonçalves  

Prefeito  
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ANEXO I – CANDIDATOS CONVOCADOS PARA A AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 
 

Cargo 32 – Monitor Feminino 

INSCRIÇÃO NOME 

47432161486-8 Adriane Melez 

47432160240-4 Andresa Santos Costa 

47432171056-0 Andressa de Abreo Quintana 

47432160580-9 Camila Balbinot 

47432165371-8 Cinara Regina Cruz Andrades 

47432156189-2 Cristiane de Souza Canoff 

47432165396-4 Damaris de Oliveira Nóbrega 

47432165429-4 Fernanda Machado Fraga 

47432165927-0 Jacqueline de Oliveira Caetano 

47432170579-6 Jacqueline de Oliveira Manzoni 

47432155772-1 Jane Beatriz Guterres Velloso 

47432156993-9 Janete Alves 

47432160549-6 Joice Janaína Ribeiro de Oliveira 

47432156850-9 Julia da Costa Przybilski 

47432153023-7 Lisiane Garcia Bugert da Rosa 

47432159814-5 Luciane de Oliveira Marques de Deus 

47432164990-1 Marinêz Pereira Côrtes 

47432165807-7 Maristela Funguelto 

47432151161-4 Priscila Pereira Michelon 

47432165516-3 Renata Silva de Souza 

47432165068-8 Shirley Christiane Rosa Machado 

47432154407-6 Sílvia Rosa de Souza 

47432165742-2 Solange Amara Figueira da Silva 

47432167414-9 Tatiana Dornelles Moreira 

47432168739-3 Tatiane Nunes de Abreu 

 
 

Cargo 33 – Monitor Masculino 

INSCRIÇÃO NOME 

47433158732-1 Alexsandro Ramos Felix 

47433158451-6 Andre Michels Branco 

47433159967-7 Arlisson Peres Marinho 

47433162021-0 Daniel Gonçalves Moreira 

47433157585-1 Joao Lucas Fonseca de Oliveira 

47433165525-5 Lucas Pinto Soares 

47433168101-9 Luciano de Oliveira 

47433159969-7 Rafael Melo Soares 

47433167137-7 Roberto Borba de Lemos 

47433166371-8 Thani Luiz Pereira dos Santos 
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