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INSTITUTO-GERAL DE PERÍCIAS – IGP/RS 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

CONCURSO PÚBLICO N° 01/2017 

 

EDITAL Nº 18/2017 – RESULTADO DOS PEDIDOS DE NOVA AVALIAÇÃO  

PSICOLÓGICA E CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO  

DA NOVA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 

 

O Diretor-Geral do Instituto-Geral de Perícias – IGP-RS, Eduardo Lima Silva, Perito Criminal, em conformidade 
com o Edital de Abertura Nº 01/2017 e suas alterações, torna público o presente Edital, que divulga o seguinte: 

 

1. RESULTADO DOS PEDIDOS DE NOVA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 

1.1 Pedidos Deferidos 

1.1.1 Os candidatos de inscrição nº 42801773129-7, 42802776428-1, 42803768905-2, 42804793555-2, 
42805775104-8, 42806791120-3 e 42806762470-6 tiveram seu pedido deferido. 

1.2 Pedido Indeferido 

1.2.1 O candidato de inscrição nº 42801761343-0 teve seu pedido indeferido, pois foi ausente na Avaliação 
Psicológica. 

 

2. DATA, HORÁRIO E LOCAL DE REALIZAÇÃO DA NOVA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA: 

2.1 Os candidatos considerados inaptos nas Avaliações Psicológicas realizadas no período de 26/08 a 03/09/2017 
e que realizaram solicitação conforme previsto no Edital 17/2017 terão direito à realização de uma Nova Avaliação 
Psicológica. 

2.2  A Nova Avaliação Psicológica ocorrerá na cidade de Porto Alegre/RS, nos dias, horários e locais informados 
abaixo: 

 Dia Horário Local 

Testes Coletivos 11/11/2017 14 horas 30 minutos FUNDATEC 

Rua Professor Cristiano Fischer, 
nº 2012 – Partenon. Entrevista Individual 12 a 16/11/2017 

A agendar no dia dos 
Testes coletivos 

2.3 Os candidatos convocados para a Nova Avaliação Psicológica são os de número de inscrição: 42801773129-
7, 42802776428-1, 42803768905-2, 42804793555-2, 42805775104-8, 42806791120-3 e 42806762470-6. 

2.4 Os candidatos deverão comparecer com 30 minutos de antecedência do horário determinado, munidos de 
documento de identidade que originou a inscrição, em perfeitas condições de uso, inviolado e com foto que permita 
o reconhecimento do candidato. 

2.5 Não serão tolerados atrasos por quaisquer motivos alegados, tanto nos Testes Coletivos quanto na Entrevista 
Individual. 

2.6 Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado. 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. Não será realizada Avaliação Psicológica fora dos dias, horários e locais 
designados por este edital e pelos argumentos realizados com os psicólogos responsáveis. 

2.7 A identificação correta do local de realização dos Testes Coletivos e da Entrevista Individual, bem como o 
comparecimento no horário determinado é de responsabilidade do candidato. 

2.8 Durante a realização dos Testes Coletivos e da Entrevista Individual, não serão permitidas consultas de espécie 
alguma, bem como o uso de máquinas calculadoras, fones de ouvido, notebook, gravador, telefones celulares ou 
qualquer aparelho similar. O candidato que se apresentar no local da avaliação com qualquer aparelho eletrônico 
deverá desligá-lo. A FUNDATEC não se responsabilizará por perdas ou extravio de objetos e equipamentos 
eletrônicos ocorridos durante a realização da avaliação.Todo e qualquer pertence pessoal deverá ser depositado 
pelo candidato em local indicado pelo fiscal da aplicação. 

2.9 Ao término dos Testes Coletivos, os candidatos serão informados do dia e horário de realização da Entrevista 
Individual, que será determinado dentro do período previsto no quadro do item 2.2, podendo ser nos turnos da 
manhã, tarde ou noite. 

http://www.fundatec.org.br/
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2.9.1 O agendamento será determinado pelo psicólogo, não sendo possível ajustes e trocas de dias e horários. 

3. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA, INVESTIGAÇÃO 
SOCIAL E FUNCIONAL DO CANDIDATO 

3.1 A divulgação prevista no cronograma de execução para o dia 10/11/2017 será realizada em nova data a ser 
informada em edital específico. 

 

Porto Alegre, 01 de novembro de 2017. 

 

Eduardo Lima Silva 

Perito Criminal 

Diretor-Geral do Instituto-Geral de Perícias – IGP-RS 
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