CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2011
EDITAL N. 17/11 – DIVULGA JULGAMENTO DOS RECURSOS SOBRE AS PROVAS PSICOLÓGICAS DA
3ª. ETAPA
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA/GO, através da Comissão Organizadora de Concurso Público - COCP,
nomeada pelo decreto 128/11, resolve:
1. Divulgar os julgamentos dos recursos contra os resultados da Prova de Avaliação Psicológica dos seguintes
candidatos recorrentes:
INSCRICARGO
RESUMO DAS ALEGAÇÕES
RESULTADOS
ÇÃO
12975
AGENTE DE Alega que a candidata Kássia INDEFERIDO – Razão não assiste à Recorrente
SAÚDE
Lorrayne Cardoso Queiroz não porque a candidata Kássia Lorrayne Cardoso
compareceu na prova de Queiroz assinou a lista de presença tendo realizado
avaliação psicológica realizado a prova na sala 02 onde compareceram 14
no dia 02/07/11.
candidatos. A referida lista de frequência dos
candidatos
encontra-se
disponível
para
conferência pelos candidatos. Mantido os
resultados da prova.
13967
MOTORISTA O
Recorrente
questiona INDEFERIDO – Razão não assiste ao candidato. De
porque o resultado da prova acordo com o laudo na prova de avaliação
foi dado como ‘’inapto” e psicológica foram aplicados os testes R-1, AC,
pede vista do laudo de sua Palográfico
e
Questionário
(entrevista)
avaliação psicológica.
Psicológico, respondido de forma objetiva, sendo
analisados os campos da personalidade,
relacionamento sócio familiar, comportamentos,
cognições, inteligência, capacidade de atenção e
emoções. Dessa forma, após reanálise dos

referidos testes psicológicos os profissionais
(psicólogos) da banca examinadora concluíram
que o concursando Fábio Junior da Silva
encontra-se, no momento, inapto a exercer a
função de Motorista. O laudo completo da
avaliação psicológica contendo os motivos da
reprovação encontra-se disponível em
envelope lacrado e assinado, somente
podendo ser entregue ao Recorrente. Portanto,
resolve a COCP manter os resultados da prova de
avaliação psicológica.
2. O presente edital será publicado no placar da Prefeitura Municipal e nos sites de divulgação do certame.
Jussara/GO, aos 20 de Julho de 2011.
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