
 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A ETAPA – AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 

CANDIDATOS SUB JUDICE 

 
Faço pública para conhecimento dos interessados, após a verificação de regularidade pela Comissão de Coordenação 

e Acompanhamento do Concurso Público e a empresa responsável pela organização e coordenação do Concurso Público, 
Consulplan, a convocação para a avaliação psicológica de candidatos sub judice, de caráter apenas eliminatório, conforme 
normatizado pelo item 5.7 do Edital nº. 01/2014, em cumprimento à decisão proferida nos autos dos Processos de nº 0016989-
25.2015.8.17.2001 e nº 0009307-82.2016.8.17.2001. 

 
 1) DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES                                                                                                                                                                              
1.1  A Avaliação será realizada no seguinte local, datas e horários evidenciados abaixo para cada candidato convocado: 

 
1.1.1) DA DATA E LOCAL DE REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO 
PSICOLÓGICA 

 
LOCAL: FAFIRE - FAC FRASSINETTI DO RECIFE 
ENDEREÇO: Avenida Conde da Boa Vista, Nº. 921 - Boa Vista – Recife/PE. 
DATA: 10 DE AGOSTO DE 2016 
HORÁRIO: 14h00min.  

 
1.2.1.1 O candidato deverá comparecer na data, local e horário determinados, com no mínimo 30 (trinta) minutos de 
antecedência, munido de CANETA ESFEROGRÁFICA DE TINTA AZUL E DOCUMENTO DE IDENTIDADE ORIGINAL. 

 
1.2.2) DOS CANDIDATOS CONVOCADOS PARA A AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA: 

 
 Cargo   Local do Cargo   Inscrição   Nome   

Assistente Operacional (ASO - Segurança Metroferroviária) RECIFE 425071764 Giovanne Araujo De Queiroz Filho 

Assistente Operacional (ASO - Segurança Metroferroviária) RECIFE 425008787 Flavio José Ramos Da Silva 

Assistente Operacional (ASO - Segurança Metroferroviária) RECIFE 425045274 Alberto Gomes da Paixão 

 
 2) DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA                                                                                                                                                                                     
2.1 A Avaliação Psicológica, de caráter eliminatório, consistirá na aplicação e na avaliação de técnicas psicológic as, visando 
à detecção de problemas psicológicos que possam vir a comprometer o exercício das atividades inerentes ao cargo ou 
emprego disputado no concurso, sendo que os candidatos, nesta etapa, terão seus resultados expressos como INDICADO e 
CONTRA INDICADO. 
2.2 A Avaliação Psicológica será realizada por meio de técnicas e instrumentos psicológicos que consistirão na aplicação 
individual e/ou coletiva de bateria de testes psicológicos, nas áreas cognitiva, de aptidão e de personalidade. 
2.3 A Avaliação Psicológica será realizada em conformidade com os processos técnico-científicos aprovados pelo Conselho 
Federal de Psicologia, por profissionais habilitados, inscritos e regulares em seus respectivos Conselhos Regionais de Psicologia. 
2.4 A Avaliação resultará em laudo psicológico descritivo e conclusivo, baseado nas técnicas e instrumentos utilizados. 
2.5 O candidato considerado CONTRA INDICADO ou que deixar de atender à convocação para a realização da Avaliação 
Psicológica no dia, horário e local determinados será eliminado do Processo Seletivo. 

 
 3) DAS DISPOSIÇÕES FINAIS   
3.1 O Resultado Preliminar da Avaliação da Psicológica será publicado no site  http://www.consulplan.net em data oportuna. 
3.1.1 Caberá recurso do Resultado da Prova Preliminar da Avaliação Psicológica, no prazo de 02 (dois) dias úteis após a 
publicação do resultado mencionado no subitem anterior. 

   3.2 Permanecem inalteradas as demais disposições estabelecidas no Edital nº. 01/2014, que normatiza o Concurso Público da 
   Companhia Brasileira de Trens Urbanos – CBTU. 
 3.3 Todos os casos omissos ou duvidosos que não tenham sido expressamente previstos no presente Edital e legislação vigente       
serão resolvidos pela Comissão Especial do Concurso Público constituída para este fim, assessorados pela CONSULPLAN. 

  3.4 Este edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 
   Rio de Janeiro (RJ), 29 de julho de 2016. 

 
José Marques de Lima 

      DIRETOR PRESIDENTE 
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