
 
 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N.º ED 034/2014. 
 

Convoca para a Avaliação Psicológica. 

 

LUIZ AUGUSTO SCHNEIDER, Prefeito Municipal de Uruguaiana, no uso de suas atribuições legais, 

nos termos do artigo 37, da Constituição Federal e artigo 39, da Lei Orgânica Municipal, TORNA DE 

CONHECIMENTO PÚBLICO o presente Edital para divulgar o que segue: 

1. CONVOCA PARA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA: os candidatos para o cargo de Guarda Escolar 

Municipal, desde que considerados APTOS na Prova de Esforço Físico, conforme item 13.1 do Edital n.º 109/2013, 

conforme relatório Anexo deste Edital, divulgado nos sites www.objetivas.com.br e www.uruguaiana.rs.gov.br, 

ficam convocados para a Avaliação Psicológica, que será realizada na Escola Estadual de Ensino Médio Dom 

Hermeto, sita à Rua Júlio de Castilhos, 3256, Bairro São João, Uruguaiana/RS. 

1.1. A Avaliação Psicológica será realizada conforme segue: 

1.1.1. No dia 5/4/2014 (sábado), às 8h (manhã), acontecerá à avaliação/testagem coletiva, para a qual 

todos os candidatos convocados deverão comparecer ao local com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos. 

1.1.2. Ao término da avaliação/testagem coletiva, será definida, pela banca responsável, a ordem, data e o 

horário da entrevista (que poderá ser no dia 5 ou 6/4/2014), para qual o candidato deverá retornar com antecedência 

mínima de 15 (quinze) minutos do horário determinado. 

1.1.2.1. Horário previsto para as entrevistas: 

Dia 5/4/2014: das 10h até às 19h30min 

Dia 6/4/2014: das 7h30min até às 15h 

1.1.3. O candidato que não estiver presente no horário para o qual foi convocado para a sua entrevista será 

automaticamente eliminado do certame, não assistindo direito de realizar entrevista em horário diverso da 

convocação. 

1.2. 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. 

1.3. O resultado da Avaliação Psicológica será divulgado a partir de 11/4/2014. 

Uruguaiana, 27 de março de 2014. 

 

 

Luiz Augusto Schneider, 
Prefeito Municipal. 

http://www.objetivas.com.br/
http://www.uruguaiana.rs.gov.br/

