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COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – SULGÁS  

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018 

 

EDITAL Nº 01/2019 – CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 

A SULGÁS – Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul, em decorrência das autorizações contidas no processo nº 
17/0491-0000034-2, no uso de suas atribuições e 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 no dia 26/01/2019, SÁBADO, no horário e local indicados na 
tabela abaixo: 

 

HORÁRIO LOCAL DA AVALIAÇÃO 

9h. 
FUNDATEC 

Rua Professor Cristiano Fischer, nº 2012 – Bairro: Partenon –  
Porto Alegre/RS 

 

1.2 A Avaliação Psicológica será realizada para os candidatos aprovados na Prova Teórico-Objetiva, conforme especificado no 
subitem 7.4.2 do Edital de Abertura. 

1.3 Os nomes dos candidatos convocados encontram-se no Anexo I deste Edital. 

1.4 O não comparecimento do candidato na data, horário e local especificados na convocação para a Avaliação Psicológica 
incorrerá em eliminação automática do mesmo do certame. 

1.5 Não serão tolerados atrasos por quaisquer motivos alegados. 

1.6 Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado.  

1.7 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.  

1.8 Não será feita Avaliação Psicológica fora do dia, horário e local designados por Edital. 

1.9 Durante a realização da avaliação não serão permitidas consultas em materiais, de espécie alguma, bem como o uso de 
máquinas calculadoras, fones de ouvido, notebook, gravadores, telefones celulares ou qualquer aparelho similar. O candidato 
que se apresentar no local da avaliação com qualquer aparelho eletrônico deverá desligá-lo.  

1.9.1 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/ou 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 será até o horário determinado no quadro acima. 
Os candidatos deverão comparecer com 1 (uma) hora de antecedência, munidos de: 

http://www.fundatec.org.br/
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a) Documento de identificação, em perfeitas condições de uso, inviolado, e com foto que permita o reconhecimento do 
candidato;  

b) 3 canetas de material transparente de tinta azul ou preta; 

c) 3 lápis nº 2, bem apontados; 

d) 1 apontador; 

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

2.1.1 A falta de apresentação de um dos itens citados no item 2.1 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 da Avaliação Psicológica se dará com um parecer de “APTO” ou “INAPTO” para o desempenho do cargo. 

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

2.2.4.2 Ser considerado INAPTO na Avaliação Psicológica não significa que o candidato possua transtornos cognitivos e/ou 
comportamentais. Referido parecer indica apenas que o candidato não atendeu, à época da Avaliação, aos requisitos 
exigidos para o exercício do cargo/função ao qual concorreu.  

2.2.5 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 e até mesmo a eliminação do candidato do certame. 

2.2.6 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 
ou AUSENTES. 

2.2.7 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. Nesse momento, terá acesso aos resultados, com os motivos 
de sua não indicação.  

2.2.7.1 A Entrevista Devolutiva é opcional do candidato. No entanto, ela só ocorre mediante a presença do mesmo.  

2.2.7.2 O período de realização da Entrevista de Devolução será informado pelo site da Fundatec, www.fundatec.org.br, em 
data a ser informada posteriormente. 

2.2.8 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. 

2.2.8.1 Os Psicólogos acompanhantes dos candidatos deverão apresentar no momento da Entrevista Devolutiva a carteira do 
Conselho Regional de Psicologia/CRP válida. 

2.2.8.2 O psicólogo acompanhante deverá estar em dia com suas responsabilidades junto à categoria, e sem qualquer 
processo ético/moral e curso, ou cumprindo penalidade determinada por aquele Conselho. 

2.2.9 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.  

2.2.9.1 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.  

http://www.fundatec.org.br/
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2.2.10 O não comparecimento à Entrevista de Devolução indicará a desistência pelo candidato, não podendo alegar 
desconhecimento ou qualquer justificativa de atraso, não sendo permitido novo agendamento. 

2.2.11 Não será permitido ao candidato, nem ao psicólogo acompanhante contratado, gravar a entrevista de devolução e 
nem retirar ou reproduzir os documentos de Avaliação. 

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

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

2.2.14 No dia da Entrevista Devolutiva, e somente nesta data, será concedida cópia do laudo resultante da Avaliação 
Psicológica.  

2.2.14.1 Não serão entregues laudos após essa data. 

2.2.14.2 Não serão fornecidos documentos de qualquer outra forma não estabelecida por este Edital. 

2.2.15 Quando da Entrevista de Devolução, o candidato poderá ter conhecimento apenas do disposto no laudo. Caso venha 
acompanhado de psicólogo, este último poderá ter acesso aos testes, sendo solicitado, nesse momento, que o candidato 
aguarde do lado de fora da sala.  

2.2.15.1 Não será admitida a remoção dos testes do candidato do local, salvo determinação judicial. 

2.2.16 Após a realização da Entrevista de Devolução da 1ª Avaliação, o candidato considerado “INAPTO”, se solicitar, terá 
direito a uma nova Avaliação Psicológica, sendo essa a segunda e última Avaliação. Assim, serão realizados outros testes 
determinados pela Equipe Avaliadora.  

2.2.16.1 A data, o local e o horário de realização da nova Avaliação Psicológica serão divulgados através de Editais, a ser 
publicado no site da Fundatec, www.fundatec.org.br.  

 

3. É parte integrante deste Edital o ANEXO I – CANDIDATOS CONVOCADOS PARA A AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. 

 
Porto Alegre, 18 de janeiro de 2019. 

 

 

ANTONIO RAFAEL CERESER PEZZELLA 

Diretor-Presidente da SULGÁS 
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ANEXO I – CANDIDATOS CONVOCADOS PARA A AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 
 

Cargo 01 – TSA – Técnico Superior Linha Administrativas - Advogado   

INSCRIÇÃO NOME 
FORMA DE 

ACESSO 
CLASSIFICAÇÃO 

PROVISÓRIA 

48101219307-4 RAFAELA SANTOS CARDOSO TEIXEIRA UNIVERSAL 1 

48101223773-8 JOAO PAULO DE OLIVEIRA AGUIAR UNIVERSAL 2 

48101219241-0 TALISSA LUNARDI SBROGLIO UNIVERSAL 3 

 

Cargo 02 – TSE – Técnico Superior Linha Engenharias - Engenheiro de Gás 

INSCRIÇÃO NOME 
FORMA DE 

ACESSO 
CLASSIFICAÇÃO 

PROVISÓRIA 

48102230241-7 ANDREY COPAT UNIVERSAL 1 

48102226309-4 RAFAEL ALEX SEHNEM UNIVERSAL 2 

48102219628-6 RAFAEL KOHL SPOHR UNIVERSAL 3 

48102221536-1 DANTE GAGEIRO LA PORTA NETO UNIVERSAL 4 

48102214288-4 MÁRCIO DANILO BAHIA NASCIMENTO PNP 1 

48102217507-0 JOSÉ GERALDO RODRIGUES RABELO PCD 1 

 

Cargo 03 – TNM – Técnico de Nível Médio - Técnico em Gás 

INSCRIÇÃO NOME 
FORMA DE 

ACESSO 
CLASSIFICAÇÃO 

PROVISÓRIA 

48103225573-3 HENRIQUE GOULARTE AZEVEDO UNIVERSAL 1 

48103226274-8 YUR CORRÊA UNIVERSAL 2 

48103215263-8 ROBERTO HENRIQUE HECK PCD 1 

 

Cargo 04 – ASA – Assistente de Serviços Administrativos - Assistente de Serviços Administrativos 

INSCRIÇÃO NOME 
FORMA DE 

ACESSO 
CLASSIFICAÇÃO 

PROVISÓRIA 

48104214848-2 JULIANA ABI STEFFENS UNIVERSAL 1 

48104216520-7 GUILHERME BORGES STEIGLEDER UNIVERSAL 2 

48104230729-4 DANIELE POZZA COLUSSI UNIVERSAL 3 

48104229840-0 NILSON LUIZ MACHADO DA SILVA UNIVERSAL 4 

48104224369-8 LUCAS SANTAROSSA ALVIM UNIVERSAL 5 

48104230365-8 ANDRÉ DA SILVA MARTINS PNP 1 
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