
 
 

 

 

 
 

COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA               
ELÉTRICA – CEEE-GT 

CONVOCAÇÃO PARA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 
CONCURSO CEEE-GT 01/2019 

 
 

O Diretor Presidente da CEEE-GT, conforme disposições constantes no Edital de        
Abertura CEEE-GT nº 01/2019 torna público o presente edital para divulgar o que segue: 

 
1. CONVOCAÇÃO PARA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 

1.1 A avaliação psicológica será realizada no dia 01/02/2020 (sábado), às 9h, na Rua dos 
Andradas, 1560 – 25º andar – sala 2505, Centro Histórico – Porto Alegre – RS. 

1.2 Os candidatos convocados para prestar avaliação psicológica devem apresentar-se 
com no mínimo 40 minutos de antecedência ao horário determinado. 

1.3 O candidato deverá portar a seguinte documentação: RG original e em bom estado; 
cópia do RG e CPF; currículo atualizado. 

1.4 Os candidatos, além da testagem, serão submetidos à entrevista individual, sendo que 
a avaliação terá aproximadamente duas horas e trinta minutos de duração. 

1.5 O NÃO COMPARECIMENTO na data, horário e local da avaliação psicológica          
acarretará na ELIMINAÇÃO deste concurso público. 

1.6 É de responsabilidade do candidato, a identificação correta do local de realização da 
avaliação e o comparecimento no horário determinado. Não será realizada a avaliação 
psicológica do candidato que se apresentar após o horário determinado neste edital. 

1.7 Durante a realização da avaliação psicológica, não serão permitidas consultas de    
espécie nenhuma, bem como o uso qualquer aparelho eletrônico. 

2. ORIENTAÇÕES PARA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 

2.1 A avaliação psicológica será realizada conforme as normas em vigor do Conselho 
Federal de Psicologia. 

2.2 Os resultados do exame de aptidão psicológica serão fornecidos na forma de APTO e 
INAPTO para o cargo/função.  

2.3 O candidato que for considerado INAPTO para o cargo/função será ELIMINADO do 
certame. O resultado inapto na Avaliação Psicológica significa, tão somente, que o(a) 
candidato(a) não atendeu, à época dos exames, os parâmetros exigidos para o exercício 
daquele cargo/função específico, na CEEE-GT. 

2.4 A divulgação do resultado da Avaliação Psicológica será feita no site da Fundatec, 
www.fundatec.org.br, por meio de relação nominal, onde constarão os candidatos        
considerados Aptos. 

2.5 Será facultado ao candidato considerado Inapto conhecer o resultado da sua Avalia-
ção Psicológica, mediante solicitação via email. Após a publicação do resultado da Avali-



 
 

 

 

ação Psicológica o candidato terá o prazo de 3 (três) dias úteis para solicitação, através 
do e-mail contato@morettofogacaconsultoria.com.br.  

2.6 A Entrevista de Devolução será exclusivamente de caráter informativo, não sendo 
considerada como recurso.  

2.7 O candidato poderá, a seu critério e às suas expensas, contratar um psicólogo       
regularmente inscrito no Conselho Regional de Psicologia para acompanhá-lo na         
Entrevista de Devolução. As informações técnicas relativas ao perfil só poderão ser discu-
tidas com o psicólogo contratado, conforme a legislação vigente da classe.  

2.8 O psicólogo acompanhante do candidato deverá apresentar no momento da           
Entrevista Devolutiva a carteira do Conselho Regional de Psicologia válida.  

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

2.10 Caso o candidato compareça sozinho à Entrevista de Devolução não serão           
discutidos os aspectos técnicos, bem como não será permitido o acesso à Avaliação    
realizada.  

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

2.12 Não será permitido ao candidato, nem ao psicólogo acompanhante contratado, gra-
var a entrevista de devolução e nem retirar ou reproduzir os documentos de Avaliação.  

2.13 No dia da Entrevista de Devolução, e somente nesta data, será concedida cópia do 
laudo resultante da Avaliação Psicológica.  

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

2.15 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.  

2.16 Após a realização da Entrevista de Devolução, o candidato poderá interpor recurso, 
no prazo de 3 (três) dias úteis, e terá direito a uma nova Avaliação Psicológica, sendo 
essa a segunda e última, momento em que serão realizados outros testes determinados 
pela Equipe Avaliadora. 

2.17 As despesas referentes ao deslocamento, hospedagem e demais custas para a rea-
lização da avaliação psicológica e entrevista devolutiva serão de responsabilidade do 
candidato. 

2.18 Para a realização da avaliação psicológica não há necessidade do candidato desli-
gar-se do emprego atual. 
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LISTA COM O NOME DO CANDIDATO CONVOCADO PARA REALIZAÇÃO DA                  
AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 

DATA: 01/02/2020 HORÁRIO: 9H 
 
 

Inscrição Nome Cargo  Classificação 

51601370730-7 Silvia Nogueira Lago Médico do Trabalho 2º 

 

 

Porto Alegre, 15 de janeiro de 2020. 

 
Marco da Camino Ancona Lopez Soligo 

Presidente da Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica –   
CEEE-GT 

 

 

 


