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EDITAL Nº 54/2020  
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ADITAMENTO AO EDITAL Nº 84/2018 – CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA PARA A 
REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO DA APTIDÃO PSICOLÓGICA 

 

 

A Presidente da Comissão de Concurso e Diretora-Geral da Academia de Polícia Civil do 
Estado do Rio Grande do Sul, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
134, parágrafo único, da Constituição Estadual, TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos 
interessados, o presente edital, conforme segue: 

 

 

1 Em cumprimento à decisão liminar nos Processos nº 9002840-66.2018.8.21.0023 e 9053263-
96.2018.8.21.0001, convocam-se os candidatos Sandro Nadyr Rodrigues Almeida, inscrição nº 
44901978073-0 e Simone Dorneles Jaehn, inscrição nº 44901006176-5 para a realização da 
Avaliação da Aptidão Psicológica.  

 

1.1 Os candidatos serão submetidos à Testagem Coletiva e Entrevista Individual. 

 

2 DA AVALIAÇÃO DA APTIDÃO PSICOLÓGICA 

2.1 Os candidatos deverão comparecer para a realização da Avaliação da Aptidão Psicológica 
no dia 15/12/2020, na FUNDATEC, sito a Rua Professor Cristiano Fischer, nº 2012, Partenon, 
Porto Alegre/RS. 
 

a) Horário de apresentação dos candidatos: 09h30min (nove horas e trinta minutos)*. 

b) Horário de fechamento dos portões e início da avaliação: 10h (dez horas). 

*Solicitamos que os candidatos cheguem ao local com antecedência para evitar aglomerações. 
Na entrada do local, os candidatos deverão guardar seus pertences e higienizar as mãos, 
assim como respeitarem o distanciamento demarcado nas filas de acesso. 

 
2.2 Todos os horários determinados por esse Edital seguirão conforme horário de Brasília/DF. 

2.3 Os candidatos deverão consultar a sala de realização da Avaliação Coletiva no próprio 
dia/local da Avaliação. 

2.4 Os candidatos deverão comparecer ao local de realização da Avaliação usando 
MÁSCARAS e deverão ter os cuidados individuais de higiene recomendados para a prevenção 
do contágio do COVID-19. 

2.4.1 O uso de máscara será obrigatório; sem ela o candidato não poderá fazer a avaliação. 

2.4.2 A FUNDATEC não se responsabilizará por fornecimento de máscaras aos candidatos no 
dia da avaliação. 



2.4.3 O candidato deverá permanecer com a máscara, utilizando-a de forma correta, e somente 
poderá retirá-la no ato da identificação.  

2.4.4 Os candidatos poderão levar seu próprio álcool em gel para uso individual durante a 
Avaliação, desde que ele esteja armazenado em embalagem transparente e sem rótulo.  

2.5 O candidato deverá comparecer munido de:  

- documento de identidade original, em perfeitas condições de uso, inviolado e com foto 
que permita o reconhecimento do candidato;  

- 3 canetas de material transparente de tinta preta; 

- 3 lápis nº 2, bem apontados;  

- 1 apontador;  

- 1 envelope tamanho A4 de papel pardo, com dimensões 24 x 34cm, novo e não 
lacrado;  

- cópia do Currículo Profissional com foto colorida e devidamente assinado pelo 
candidato;  

- cópia do documento de identidade colorida. 

2.6 A falta de apresentação dos itens citados no item 2.5 poderá ser impeditivo para o 
candidato ingressar na sala de realização da Avaliação da Aptidão Psicológica. 

2.7 A Entrevista Individual ocorrerá logo após a Testagem Coletiva, obedecendo a ordem 
alfabética dos candidatos, em horário definido pelo Psicólogo responsável. 

2.8 O candidato deverá seguir todos os regramentos determinados no item 2 do Edital nº 
84/2018. 

 

3 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

PROCEDIMENTOS DATA 

Realização da Avaliação da Aptidão Psicológica – Avaliação coletiva  15/12/2020 

Realização da Avaliação da Aptidão Psicológica – Entrevistas Individuais  15/12/2020 

Divulgação dos Resultados da Avaliação da Aptidão Psicológica 23/12/2020 

 
 
 
Academia de Polícia Civil, Porto Alegre, 7 de dezembro de 2020. 

 

 

 

Elisangela Melo Reghelin, 

Delegada de Polícia, 

 Diretora-Geral da ACADEPOL. 

 

 

Daniela Ruschel Malvasio, 

Delegada de Polícia, 

Diretora da DRS/ACADEPOL. 


