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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS 

EDITAL DE CONCURSO Nº 011/2014  

REALIZAÇÃO: OBJETIVA CONCURSOS LTDA 

 

EDUARDO ALUÍSIO CARDOSO ABRAHÃO, Prefeito Municipal de OSÓRIO, por meio da Secretaria 
Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 37 da Constituição Federal 
e Lei Orgânica Municipal e Emendas, TORNA PÚBLICO o presente edital para divulgar o que segue: 

 

1. RESULTADO DOS RECURSOS DA PROVA PRÁTICA: por terem sido julgados improcedentes os 
recursos impetrados, em nada alteram os resultados anteriormente divulgados, conforme Pareceres da Banca 
Examinadora, os quais se encontram disponíveis na Prefeitura Municipal a partir do dia 28/02/2014. 

 

2. RESULTADO DOS RECURSOS DA PROVA DE TÍTULOS: por ter sido julgada procedente parte 
dos recursos impetrados, fica retificado o relatório da Prova de Títulos, conforme relatório Anexo I deste Edital. 
Os pareceres estão disponíveis na Prefeitura, a partir do dia 28/02/2014, inclusive para os recursos julgados 
improcedentes. 

 

3. CONVOCA PARA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA: os candidatos aprovados e classificados, 
conforme Capítulo VII do Edital de Concurso nº 001/2013 (relação constante do Anexo II deste Edital), ficam 

convocados para a Avaliação Psicológica, que será realizada na Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Osvaldo Amaral, Rua Tiradentes, 51, Sulbrasileiro, no Município de Osório/RS, nas datas que seguem: 

 
DATA CARGOS 

09/03/2014 – Domingo – 8h AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL e MONITOR CATEGORIA EDUCAÇÃO 
ESPECIAL 

16/03/2014 – Domingo – 8h AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

 

3.1. A Avaliação Psicológica será realizada conforme segue: 
 
3.1.1. 8h (manhã) avaliação/testagem coletiva, para a qual todos os candidatos convocados deverão 

comparecer com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos ao local. 
 
3.1.2. Ao término da avaliação/testagem coletiva, será definida, pela banca responsável, a ordem e o 

horário da entrevista, para qual o candidato deverá retornar com antecedência mínima de 15 (quinze) minutos 
do horário determinado. 

3.1.2.1. O candidato que não estiver presente no momento em que for chamado para realização da 
sua entrevista será automaticamente eliminado do certame, não assistindo direito de realizar entrevista em 
horário diverso da convocação. 
 

3.2. Todos os candidatos devem comparecer portando lápis nº 2 e caneta esferográfica azul ou 
preta, munidos do documento de identidade original com foto ou correspondente. 
 

3.3. O resultado da Avaliação Psicológica será divulgado a partir de 31/03/2014.  

 

3.3.1. O candidato considerado “inapto” poderá solicitar entrevista devolutiva, obedecendo ao 
regulamento estabelecido no Edital.  
 3.3.1.1. Após a realização da entrevista devolutiva, será facultado ao candidato a possibilidade de 
entrega de avaliação de outro profissional, no prazo determinado. 

 

3.4. O relatório dos candidatos convocados para a Avaliação Psicológica, consta no Anexo II deste 
edital. 
 

 4. Os anexos deste edital estão divulgados no Painel de Publicações da Prefeitura Municipal, bem 

como, em caráter meramente informativo, na internet, pelos sites  www.objetivas.com.br e 

www.osorio.rs.gov.br. 
 

Prefeitura Municipal de Osório, 27 de fevereiro de 2014. 
                                 

EDUARDO ALUÍSIO CARDOSO ABRAHÃO 
Prefeito Municipal 

Registre-se e publique-se 
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