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PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO BOM/RS 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020 

 

EDITAL Nº 17/2021 – RESULTADO DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA E CONVOCAÇÃO PARA AS DEMAIS 

ETAPAS - CONFORME EDITAL Nº 16/2021  

 

O Prefeito Municipal de Campo Bom, Sr. Luciano Libório Baptista Orsi, no uso de suas atribuições legais, torna de 

conhecimento público o presente Edital, para divulgar o que segue: 

 

1. RESULTADO DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA 

1.1 O candidato Henrique Luis Vieira, inscrição nº 57001642153-8, está APTO no Teste de Aptidão Física 

realizado no dia 28/04/2021. Desta forma, está convocado para as demais etapas do certame. 

 

2 DATA, HORÁRIO E LOCAL DE REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 

2.1        DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 

2.1.1    Convoca-se o candidato citado no item 1.1 deste Edital para a realização da Avaliação Psicológica, a qual 

realizar-se-á no dia 11*/05/2021, na Av. Diário de Notícias, 400/ Sala 1311 - Torre Diamond – Complexo Barra 

Shopping Sul – Bairro Cristal - Porto Alegre/ RS. 

a) Horário de apresentação do candidato: 14h30 (quatorze horas e trinta minutos)*.  

b) Horário de fechamento dos portões e início da Avaliação: 15h (quinze horas). 

 

*Solicitamos que o candidato chegue ao local com antecedência para evitar aglomerações. Na entrada do local, 
o candidato deverá guardar seus pertences e higienizar as mãos, assim como respeitar o distanciamento 
demarcado na fila de acesso. 

 

2.1.2    Todos os horários determinados por esse Edital seguirão conforme horário de Brasília/DF. 

2.1.3    O candidato deverá consultar a sala de realização da Avaliação Coletiva no próprio dia/local da Avaliação. 

2.1.4  O candidato deverá comparecer ao local de realização da Avaliação usando MÁSCARA e deverá ter os 
cuidados individuais de higiene recomendados para a prevenção do contágio do COVID-19. 

2.1.4.1   O uso de máscara será obrigatório; sem ela o candidato não poderá fazer a avaliação. 

2.1.4.2 A FUNDATEC não se responsabilizará por fornecimento de máscaras ao candidato no dia da avaliação. 

2.1.4.3 O candidato deverá permanecer com a máscara, utilizando-a de forma correta, e somente poderá retirá-la no 
ato da identificação.  

2.1.4.4   O candidato poderá levar seu próprio álcool em gel para uso individual durante a Avaliação, desde que ele 
esteja armazenado em embalagem transparente e sem rótulo.  

 

2.1.5    DA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS NA AVALIAÇÃO  

2.1.5.1 O candidato deverá comparecer munido de: 
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- Documento de identificação, em perfeitas condições de uso, inviolado e com foto que permita o 

reconhecimento do candidato, conforme item 6.6 do Edital de Abertura; 

- 3 canetas de material transparente de tinta preta; 

- 3 lápis nº 2; 

- 1 apontador; 

- 1 envelope tamanho A4. 

 

2.1.5.2  A falta da apresentação de um dos itens citados no subitem 2.1.5.1 poderá ser impeditivo para o candidato 

ingressar na sala de realização da Avaliação Psicológica. 

 

3          ORIENTAÇÕES GERAIS DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 

3.1  A identificação correta do local de realização da Avaliação, bem como o comparecimento no horário determinado 

é de responsabilidade do candidato.  

3.2 Não será tolerado atraso por quaisquer motivos alegados.  

3.3 Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada.  

3.4 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.  

3.5 Não será feita Avaliação Psicológica fora do dia, horário e local designado por edital.  

3.6 Durante a realização da avaliação, não serão permitidas consultas 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.  

3.6.1 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.  

3.7 Os procedimentos dispostos no item 6 do Edital de Abertura serão adotados durante a avaliação.  

3.8 No local da Avaliação, serão observados os cuidados de distanciamento social e higienização, conforme 

orientações legais vigentes.  

3.9 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.  

3.9.1 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.  

3.9.2 Técnicas capazes, minimamente, de aferir habilidades específicas para o exercício do cargo e características 

de personalidade serão incluídos nos instrumentos de avaliação.  

3.9.2.1 As habilidades e aptidões específicas referem-se à capacidade potencial do indivíduo para realizar tipos 

específicos de atividades relativas a cada cargo.  

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

3.9.3.1 O candidato será considerado APTO ao atender às condições adequadas ao cargo, conforme os critérios já 

referidos neste Edital.  

3.9.3.2 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.  

3.9.4 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 
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envolvidas, poderá ser determinada a imediata interrupção da prova e até mesmo a eliminação do candidato do 

certame.  

3.9.5 A divulgação do resultado da Avaliação Psicológica será feita no site da FUNDATEC (www.fundatec.org.br) 

onde constará o nome do candidato considerado APTO e somente o nº de inscrição do candidato considerado 

INAPTO ou AUSENTE.  

3.10 É parte integrante deste Edital o ANEXO I – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS DEMAIS ETAPAS. 

 

4. CONVOCAÇÃO PARA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DA AVALIAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL, 

REPUTAÇÃO E IDONEIDADE  

4.1 Convoca-se o candidato citado no item 1.1 deste Edital para a entrega dos Documentos para Avaliação da 

Conduta Social, Reputação e Idoneidade, a qual deverá ser realizada na entrada à sala de realização da Avaliação 

Psicológica, conforme indicado na tabela abaixo: 

PROCEDIMENTO DATA HORÁRIO 
LOCAL DA 

APRESENTAÇÃO 

Entrega dos documentos 

em envelope fechado 
11*/05/2021 Das 14h30 às 15h 

Av. Diário de Notícias, 400/ 

Sala 1311 - Torre Diamond 

– Complexo Barra 

Shopping Sul – Bairro 

Cristal - Porto Alegre/ RS. 

 

4.1.1 O candidato deverá seguir as orientações contidas no Formulário de Avaliação da Conduta Social, Reputação e 

Idoneidade Prefeitura Municipal de Campo Bom Concurso Público Nº 01/2020, publicado no site da Fundatec.  

4.1.1.1 Devido a suspensão temporária do certame, todos os documentos solicitados à Fase IV, que possuíam prazo 

já estabelecido para aceite, conforme Edital de Abertura, serão aceitos a contar de publicação do Edital n° 11/2021 - 

Convocação para Entrega de Documentação para Avaliação da Conduta Social, Reputação e Idoneidade - Cargo de 

Guarda Municipal.  

4.2 Se o candidato não realizar a entrega dos documentos para a Avaliação da Conduta Social, Reputação e 

Idoneidade, no dia e horário estabelecidos no item 1.1 deste Edital, fica automaticamente eliminado do Concurso 

Público.  

4.3 Os documentos deverão ser entregues em envelope tamanho A4, LACRADO com cola ou fita adesiva, na ordem 

da lista de documentos especificada no item 12.2 do Edital de Abertura.  

4.4 Não haverá aferição de documentos no momento da entrega, sendo de inteira responsabilidade do candidato o 

entendimento e entrega de sua documentação junto à Comissão de Concursos da Fundatec.  

4.5 O resultado terá um parecer de “INDICADO” ou “NÃO INDICADO” para o desempenho do cargo, conforme 

subitens 12.8 e 12.9.1 do Edital de Abertura.  

4.6 Caso o candidato convocado para a Avaliação da Conduta Social, Reputação e Idoneidade não seja nomeado no 

período de 6 (seis) meses, fica ciente de que a Prefeitura Municipal de Campo Bom/RS poderá solicitar as 

documentações e os exames atualizados, descritos no item 12 do Edital de Abertura, para realização de nova 

avaliação.  

4.7 A divulgação do resultado da Avaliação da Conduta Social, Reputação e Idoneidade será feita no site da 

FUNDATEC (www.fundatec.org.br) onde constará o nome do candidato considerado INDICADO e somente o nº de 

inscrição dos candidato caso seja considerado NÃO INDICADO ou AUSENTE.  

 

 

 

 

 

*Atualizado em 03/05/2021. 
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Campo Bom, 30 de abril de 2021. 

 

Luciano Libório Baptista Orsi  

Prefeito Municipal   
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ANEXO I – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS DEMAIS ETAPAS - CANDIDATO HENRIQUE LUIS VIEIRA 

 

PROCEDIMENTOS DATAS 

FASE III e IV 

Edital de Convocação para realização da Avaliação Psicológica e da Entrega da Documentação 

da Avaliação da Conduta Social, Reputação e Idoneidade  
30/04/2021 

Formulário de Avaliação da Conduta Social, Reputação e Idoneidade citado no subitem 12.2 do 

Edital de Abertura, alínea “b”  
30/04/2021 

Realização da Avaliação Psicológica e Entrega da Documentação da Avaliação da 

Conduta Social, Reputação e Idoneidade  
11/05/2021 

Edital de Divulgação do Resultado da Avaliação Psicológica 13/05/2021 

Data para solicitação da cópia do Laudo de Resultados da Avaliação Psicológica (caso o 

candidato seja inapto)  
14/05/2021 

Envio, por e-mail, da cópia do Laudo de Resultado da Avaliação Psicológica  17/05/2021 

Período para solicitação de Entrevista de Devolução  18 a 20/05/2021 

Período de Recebimento de Recursos Administrativos do Resultado da Avaliação Psicológica  18 a 20/05/2021 

Edital de Convocação para a Entrevista de Devolução  21/05/2021 

Convocação para a Nova Avaliação Psicológica  21/05/2021 

Realização das Entrevista de Devolução 26/05/2021 

Realização da Nova Avaliação Psicológica  26/05/2021 

Edital de Divulgação dos Resultados da Avaliação Psicológica após recursos  08/06/2021 

Edital de Divulgação do Resultado Preliminar da Avaliação da Conduta Social, Reputação e 

Idoneidade  
08/06/2021 

Período de Recebimento de Recursos Administrativos do Resultado Preliminar da Avaliação da 

Conduta Social, Reputação e Idoneidade  
09 a 11/06/2021 

Edital de Divulgação do Resultado Definitivo da Avaliação da Conduta Social, Reputação e 

Idoneidade  
18/06/2021 

FASE V 

Edital de Convocação para a Realização da Avaliação Médica  22/06/2021 

Período de Realização da Avaliação Médica  
30/06 a 

02/07/2021 

Edital de Divulgação do Resultado Preliminar da Avaliação Médica  08/07/2021 

Período de Recebimento de Recursos Administrativos do Resultado Preliminar da Avaliação 

Médica  
09 a 13/07/2021 

Edital de Divulgação do Resultado Definitivo da Avaliação Médica  16/07/2021 

FASE VI 

Edital de Convocação para Avaliação Psicológica – Porte de Arma  A definir 

Realização da Avaliação Psicológica – Porte de Arma  A definir 

Edital de Divulgação do Resultado da Avaliação Psicológica – Porte de Arma  A definir 

FASE VII 

Edital de Convocação para Curso de Formação  A definir 

Período de Realização do Curso de Formação  A definir 

Edital de Divulgação do Resultado Preliminar Curso de Formação  A definir 

Período de Recebimento de Recursos Administrativos do Resultado Preliminar do Curso de 

Formação  
A definir 

Edital de Divulgação do Resultado Definitivo do Curso de Formação  A definir 

HOMOLOGAÇÃO FINAL 

Lista de Classificação Final para Homologação do resultado dos candidatos em ordem de A definir 
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classificação  

Lista de Classificação Final para Homologação do resultado das Pessoas com Deficiência em 

ordem de classificação  
A definir 

Edital de Classificação Final para Homologação do Resultado do Concurso Público  A definir 

 


