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CONCURSO PÚBLICO n°001/2.014 

Edital de Convocação 

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 

 

 

O Município de Município de Três Arroios no uso de suas atribuições legais e nos termos do 
Edital do Concurso Público n°001/2.014, CONVOCA os candidatos aprova-dos no Concurso Público 
referido, para que compareçam no dia, hora e local no final elencados, para a realização da 
Avaliação Psicológica em conformidade com os critérios de testes aprovados pelo Conselho Federal 
de Psicologia, listados no Satepsi http://www.pol.org.br/satepsi/sistema/admin.cfm?lista1=sim, tudo 
de acordo com o Art. 1° da Resolução CFP (Conselho Federal de Psicologia) de n° 01/2002, e em 
conformidade com as demais orientações divulgadas no presente Edital de Convocação.  
 

1. A Avaliação Psicológica será realizada na Av. Tiradentes n° 40, sala 702, em Erechim/RS, 
conforme a seguinte distribuição:  

 
a) No dia: 26 de dezembro de 2018 

 
Das 13:30h: 
 
- Auxiliar de Administração 
- 1354 AGNES PRESTES SCHMITD 
 

2. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da Avaliação Psicológica 
com antecedência mínima de 30 minutos do horário marcado, munido de:  
a) Documento Oficial de Identidade, no seu original;  
b) Lápis preto nº 2;  
3. Ao candidato somente será permitida a participação nesta avaliação na respectiva data, horário e 
local de convocação.  
4. Não será permitida, em hipótese alguma, a realização da Avaliação Psicológica em outro dia, 
horário ou fora do local designado.  
5. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento da convocação para a Avaliação 
Psicológica, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.  
6. A Avaliação Psicológica terá por objetivo avaliar o perfil psicológico do candidato, verificando as 
características de personalidade, aptidões específicas e nível intelectual necessários ao 
desempenho adequado das atividades inerentes à função pleiteada.  
7. Os testes psicológicos a serem utilizados, validados em nível nacional e aprovados pelo Conselho 
Federal de Psicologia estarão embasados em normas obtidas por meio de procedimentos 
psicológicos reconhecidos pela comunidade científica como adequados para instrumentos dessa 
natureza.  
8. Na avaliação dos testes psicológicos, serão observados os parâmetros cientificamente 
reconhecidos para cada teste. A composição da Avaliação Psicológica será por meio dos seguintes 
instrumentos: Teste de inteligência, Teste de habilidade específica e Teste de personalidade.  
9. A Avaliação Psicológica terá caráter classificatório, sendo o candidato considerado Recomendado 
ou Não recomendado ao desempenho adequado das atividades inerentes à função pleiteada e será 
realizada em conformidade com as normas em vigor do Conselho Federal de Psicologia.  
10. Será considerado Não recomendado o candidato que não atender aos resultados para o 
desempenho das atribuições inerentes ao cargo no comparativo com os resultados dos demais 
candidatos. O resultado como candidato Não recomendado na Avaliação Psicológica não significa 
necessariamente incapacidade intelectual ou existência de transtornos de personalidade e sim um 
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rebaixamento de resultado de acordo com tabelas de estudos científicos previamente comprovados 
pelo Conselho Federal de Psicologia.  
11. O não comparecimento injustificado nas datas e horários determinado será considerado 
desistência do candidato à vaga pretendida, sendo, portanto, excluído do concurso. 
12. O resultado final da Avaliação Psicológica do candidato será divulgado, exclusivamente, como 
“Recomendado” ou “ Não recomendado”.  
13. O resultado da Avaliação Psicológica está previsto para ser divulgado em até 05 (cinco) dias 
úteis a contar da realização do ultimo teste no mesmo sistema adotado até então pela organiza-ção 
do concurso.  
 
 

Três Arroios/RS, 18 de Dezembro de 2.018.  
 
 
 
 
 
 

Comissão Organizadora 
 

 
 

 


