ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS
EDITAL Nº 010/2014
REALIZAÇÃO: OBJETIVA CONCURSOS LTDA
TELMO JOSÉ KIRST, Prefeito Municipal de Santa Cruz do Sul, 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, TORNA PÚBLICO o presente edital que RETIFICA o Edital
007/2014, especialmente no que se refere à nova data para a prova de Avaliação Psicológica,
conforme segue:
1. 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 01/12/2014, inclusive para
os recursos julgados improcedentes.
2. CONVOCA PARA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA: os candidatos aprovados e classificados,
conforme Capítulo VII do Edital de Concurso nº 001/2014 (relação constante do Anexo II deste
Edital), ficam convocados para a Avaliação Psicológica, que será realizada no dia 06/12/2014
(sábado), na Escola Estadual de Ensino Médio Ernesto Alves de Oliveira, Travessa Sergipe,145,
Centro, no Município de Santa Cruz do Sul/RS., conforme segue:
HORÁRIO
CARGOS
9h
Atendente de Consultório Dentário de Saúde da Família, Cirurgião
Dentista da Família, Enfermeiro de Saúde da Família, Médico de Saúde da
Família e Técnico em Enfermagem de Saúde da Família.
14h
Agente Comunitário de Saúde – Todas as Microáreas.
2.1 A Avaliação Psicológica será realizada conforme segue:
2.1.1. 9h (manhã) e às 14h (tarde) conforme cargo, ocorrerá avaliação/testagem coletiva,
para a qual todos os candidatos convocados deverão comparecer com antecedência mínima de 30
(trinta) minutos ao local.
2.1.2. A Avaliação Psicológica será constitui-se de instrumentos e técnicas psicológicas
definidas pela banca executora, os quais verificarão as habilidades de comportamento e a adequação
das características psicológicas do candidato ao perfil específico proposto.
2.2. 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.
2.3. O resultado da Avaliação Psicológica será divulgado a partir de 18/12/2014.
2.3.1. O candidato considerado “não recomendado” poderá solicitar entrevista devolutiva,
obedecendo ao regulamento estabelecido no Edital.
2.3.1.1. Após a realização da entrevista devolutiva, será facultado ao candidato a
possibilidade de entrega de avaliação de outro profissional, no prazo determinado.
2.4. O relatório dos candidatos convocados para a Avaliação Psicológica, consta no Anexo
II deste edital.
3. Os anexos deste edital estão divulgados no Painel de Publicações do Município, bem
como, em caráter meramente informativo, na internet, pelos sites www.objetivas.com.br e
www.santacruz.rs.gov.br.
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul, 28 de novembro de 2014.
TELMO JOSÉ KIRST
Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se.
Edemilson Cunha Severo
Secretário Municipal de Administração.
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