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COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – CEEE-D

CONVOCAÇÃO PARA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA
CONCURSO CEEE-D 01/2013
Os candidatos abaixo listados deverão apresentar-se na Rua dos Andradas, 1560 – 25º
andar – sala 2505, Galeria Malcon, Centro Histórico – Porto Alegre – RS com no
mínimo 30 minutos de antecedência, no dia 14 de setembro de 2014, de acordo com
os seguintes horários:
8 horas e 30 minutos
25906886571-6

ADRIANO BORGES DOS SANTOS

6

Classificação
2

25906872549-0

LEANDRO LUIS VOLKWEIS

6

4

25906878556-7

UILIAN RICARDO FRANÇA DE MACEDO

6

8

25906873001-8

TIBÉRIO CORREA BORBA

6

9

25906873266-1

SERGIO PEREIRA DA SILVA

6

10

25906873054-9

RODRIGO CHAVES FONTOURA

6

11

25906881245-8

SANDRO LEONARDO DE OLIVEIRA BARCELOS

6

15

25906880707-5

MARCOS WANDUIR SANCHES GOMES

6

16

25906873394-3

ANDERSON LUIZ DA SILVA BARBOSA

6

17

25907876938-0

GUSTAVO BUSS GUIDO

7

1

Cód. Cargo

Inscrição

Nome

Cód. Cargo

11 horas
Inscrição

Nome

25907872441-7

CLEBER LOPES GUIDOTTI

7

Classificação
2

25907874784-4

SAMUEL JOÃO FREITAS

7

4

25907879087-5

PAULO RICARDO DA FONSECA PEREIRA

7

5

25907885798-4

WILLIAM LEMES HELLWIG

7

6

25907886869-3

LAZARO CERON SCHIAVON

7

7
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25907882286-0

THIAGO DE LACERDA GUSMAO

7

9

25907878861-0

LILIANO BORGES DAS NEVES

7

10

25907873150-0

RENAN BANDEIRA DA SILVA

7

11

IMPORTANTE:
1)
O candidato deverá portar a seguinte documentação: RG original e em bom
estado; cópia do RG e CPF; currículo atualizado;
2)
Os candidatos, além da testagem coletiva, serão submetidos à entrevista
de grupo e entrevistas individuais, sendo que a avaliação terá aproximadamente quatro
horas de duração;
3)
O NÃO COMPARECIMENTO na data, horário e local da avaliação psicológica acarretará na ELIMINAÇÃO deste concurso público;
4)
Durante a realização da avaliação psicológica, não serão permitidas consultas de espécie nenhuma, bem como o uso qualquer aparelho eletrônico;
5)
A Avaliação Psicológica será realizada conforme as normas em vigor do
Conselho Federal de Psicologia, conforme item 12 do edital de abertura;
6)
Os resultados do exame de aptidão psicológica serão fornecidos na forma
de INDICADO e NÃO INDICADO para o cargo/função;
7)
O candidato que for considerado NÃO INDICADO para o cargo/função será
ELIMINADO do certame. O resultado Não Indicado 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;
8)
A divulgação do resultado da Avaliação Psicológica será feita no site da
MORETTO & FOGAÇA Consultoria (www.morettofogacaconsultoria.com.br) em 10 dias
úteis, por meio de relação nominal, na qual constarão apenas os candidatos considerados
Indicados;
9)
Será disponibilizada aos candidatos entrevista devolutiva para conhecimento dos resultados, quando solicitado por escrito via correspondência registrada (Rua dos
Andradas, 1560 – 25º andar – sala 2505, Centro – Porto Alegre) ou e-mail para concurso@morettofogacaconsultoria.com.br, no prazo de até 10 dias corridos a partir da data da
publicação dos resultados da avaliação psicológica em nosso site http://www.morettofogacaconsultoria.com.br/. Em ambos os casos - correspondência registrada ou e-mail - a Moretto & Fogaça confirmará o recebimento da solicitação e fará o
agendamento da entrevista devolutiva por e-mail.
10)
A entrevista de devolução tem por objetivo cientificar e esclarecer os fundamentos do resultado obtido na avaliação psicológica. A entrevista de devolução não
tem caráter de reaplicação ou reavaliação do exame psicológico.
11)
O candidato poderá, a seu critério e às suas expensas, contratar um Psicólogo regularmente inscrito no Conselho Regional de Psicologia – CRP – para acompanhálo à entrevista de devolução. No caso de contratação de Psicólogo, este deverá comparecer, juntamente com o candidato, à entrevista. Conforme Art.8 da resolução CPF nº
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01/2002, não será admitida a remoção dos testes do candidato do seu local de arquivamento público, devendo o psicólogo contratado fazer seu trabalho na presença de um
psicólogo da comissão examinadora, salvo determinação judicial.
12)
As informações técnicas relativas ao perfil do candidato só poderão ser discutidas com o psicólogo contratado, conforme a legislação vigente da classe. Caso o candidato compareça sozinho à sessão de conhecimento das razões, tais aspectos técnicos
não serão discutidos, bem como não será permitido o acesso aos testes realizados.
13)
Após a entrevista de devolução, o candidato considerado Não Indicado terá
o prazo de 3 (três) dias úteis para solicitar a realização de nova avaliação psicológica,
conforme Lei Estadual 13.664/2011. A solicitação deverá ser enviado por escrito via correspondência registrada para o endereço da Moretto & Fogaça - Rua dos Andradas, 1560
– 25º andar – sala 2505, Centro – Porto Alegre.
14)
As despesas referentes ao deslocamento, hospedagem e demais custas
para a realização da avaliação psicológica e entrevista devolutiva serão de responsabilidade do candidato;
15)
Para a realização da avaliação psicológica não há necessidade do candidato desligar-se do emprego atual.
Porto Alegre, 29 de agosto de 2014.

GERSON CARRION DE OLIVEIRA
DIRETOR PRESIDENTE
GRUPO CEEE
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