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PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL/RS 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018 

 

EDITAL Nº 15/2018 – RESULTADO DOS PEDIDOS DE NOVA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA E 
CONVOCAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA NOVA 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. RESULTADO DOS PEDIDOS DE NOVA AVALIAÇÃO DA APTIDÃO PSICOLÓGICA: 

1.1 Os candidatos de inscrição nº 47432168739-3, 47432165371-8 e 47432165742-2 acessaram o Formulário 
Eletrônico e tiveram seu pedido de Nova Avaliação da Aptidão Psicológica deferido. 

 

2. DATA, HORÁRIO E LOCAL DE REALIZAÇÃO DA NOVA AVALIAÇÃO DA APTIDÃO PSICOLÓGICA: 

2.1 A Nova Avaliação da Aptidão Psicológica será realizada para os candidatos inaptos na 1ª Avaliação da Aptidão 
Psicológica e que fizeram os pedidos no prazo estabelecido pelo Edital nº 13/2018, conforme item 1.1 deste edital, 
no dia 14/12/2018.  

2.2 O horário de fechamento dos portões para ingresso ao local será às 14 horas e 30 minutos.  

2.3 Os candidatos deverão comparecer com 30 (trinta) minutos de antecedência, munidos de:  

- documento de identificação original, 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. 

2.4 A falta de apresentação dos itens citados no item 2.3 poderá ser impeditivo para o candidato ingressar na sala 
de realização da Avaliação da Aptidão Psicológica. 

 

3. CONSIDERAÇÕES GERAIS:  

3.1 Não serão tolerados atrasos por quaisquer motivos alegados. 

3.2 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.  

3.3 A identificação correta do local de realização da Avaliação Psicológica, bem como o comparecimento no horário 
determinado, é de responsabilidade do candidato. 

3.4 Durante a realização da Avaliação, não será permitido ao candidato manter em seu poder qualquer tipo de 
pertence pessoal, tais como: óculos escuros, carteira, protetor auricular, relógio (qualquer tipo), papel (qualquer 
tipo), cartão magnético de qualquer espécie, chave com controle eletrônico, isqueiro, cigarro, dentre outros; 

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


  

Executora: FUNDATEC – Rua Prof. Cristiano Fischer, 2012, CEP 91410-000, Porto Alegre – RS                                                                  
Informações: no site www.fundatec.org.br ou pelos fones (51) 3320-1000, para capital e 

 DDD 51 e 0800 035 2000, para interior e outros Estados. 

aparelhos eletrônicos em geral, tais como telefone celular, tablets, notebook, dentre outros; aparelhos de 
comunicação, receptores ou transmissor de dados, fones de ouvido, gravadores ou similares. O candidato que 
estiver portando qualquer desses objetos durante a realização da prova será eliminado do Concurso Público.  

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

Eldorado do Sul, 07 de dezembro de 2018. 

 

 

Ernani de Freitas Gonçalves  

Prefeito  
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