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SULGÁS - Cia. de Gás do Estado do Rio Grande do Sul
CONCURSO PÚBLICO 01/2008
EDITAL nº 18/2010
CONVOCAÇÃO PARA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA
PARA TODOS OS CARGOS
A SULGÁS – Cia. de Gás do Estado do Rio Grande do Sul, conforme disposições constantes no Edital de Abertura nº 01/2008,
torna público o presente edital para divulgar o que segue:
1. CONVOCAÇÃO PARA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – A avaliação psicológica será realizada no dia 13/06/2010
(domingo), às 9h, na sede da FUNDATEC, sita na Rua Cristiano Fischer, 2012, no Município de Porto Alegre/RS, nas salas e
horários que seguem:
Horário/Sala
HORÁRIO: 9h
SALA: 302

HORÁRIO: 9h

SALA: 303

Cód./Áreas de Atuação/Carreira
01- Para Todas as Áreas Meio e Fins da Cia - ASA - Assistente de Serviços Administrativos (Poa e
Região Metropolitana)
02- Para Todas as Áreas Meio e Fins da Cia - ASA - Assistente de Serviços Administrativos (Caxias
do Sul)
06 - Tecnologia da Informação Suporte e Manutenção – TNM - Técnico de Nível Médio Júnior
09 - Meio Ambiente - Programação - TNM -Técnico de Nível Médio Júnior
13 - Segurança e Saúde Ocupacional - TNM -Técnico de Nível Médio Júnior
19 - Finanças e Contabilidade - TSA -Técnico Superior Linha Administrativos Júnior
20 - Tecnologia da Informação - TSA -Técnico Superior Linha Administrativos Júnior
22 - Planejamento e Desenvolvimento de Novos Negócios - TSE -Técnico Superior Linha
Engenharias Júnior ou TSA -Técnico Superior Linha Administrativos Júnior
29 - Segurança e Saúde Ocupacional - TSE -Técnico Superior Linha Engenharias JúniorPOA
30 - Urbana – Projetos – TSE -Técnico Superior Linha Engenharias Júnior

1.1 Todos os candidatos convocados para prestar avaliação psicológica devem apresentar-se com 30 minutos de
antecedência, munidos de caneta azul ou preta e documento de identidade que originou a inscrição, o mesmo deverá estar em
perfeitas condições de uso, inviolado e com foto que permita o reconhecimento do candidato.
1.2 A lista com os nomes dos candidatos convocados encontra-se disponível no site www.fundatec.com.br.
1.3 Os candidatos aos cargos de nível superior, além da avaliação psicológica realizada no dia 13/05/2010, serão
submetidos a entrevistas individuais. Os mesmos serão comunicados após o término da primeira avaliação, da data, hora e
local da entrevista.
2. Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado. O candidato não poderá alegar qualquer
desconhecimento sobre a realização da avaliação psicológica como justificativa de sua ausência ou atraso. O não
comparecimento a mesma, por qualquer que seja o motivo, caracterizará desistência do candidato e resultará em sua
eliminação do Concurso. Não será feita avaliação psicológica fora do dia, horário e local designado por edital.
2.1 É de responsabilidade do candidato, a identificação correta do local de realização da avaliação e o comparecimento no
horário determinado. Não será realizada a avaliação psicológica do candidato que se apresentar após o horário determinado
neste edital.
2.2 Durante a realização da avaliação, não serão permitidas consultas de espécie nenhuma, bem como o uso de máquinas
calculadoras, fones de ouvido, gravador, pager, notebook, telefone celular ou qualquer aparelho similar. O candidato que se
apresentar no local da avaliação com qualquer aparelho eletrônico deverá desligá-lo. A FUNDATEC não se responsabilizará
por perdas ou extravio de objetos e equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização da avaliação.
3. ORIENTAÇÕES PARA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA:
Para todos os cargos que possuem candidatos aprovados na prova teórico-objetiva está sendo convocado o número de
candidatos classificados de acordo com o resultado de quatro vezes o número de vagas determinadas no item 1.1 do Edital de
Abertura das Inscrições para prestar avaliação psicológica de caráter eliminatório.
Para os cargos em que há somente Cadastro de Reserva serão chamados os 04 (quatro) primeiros candidatos classificados
por cargo, para prestar avaliação psicológica, conforme disposto no item 5.3.1.1 do Edital de Abertura.

De acordo com suas necessidades, a SULGÁS poderá convocar, posteriormente, outros candidatos aprovados por rigorosa
ordem de classificação para realizar a avaliação psicológica, dentro do prazo de validade do Concurso Público.
1. A avaliação psicológica de caráter eliminatório objetivará avaliar o perfil psicológico do candidato, conforme definições
estabelecidas no item 5.3 do edital de abertura.
2.Respeitar-se-á as características relacionadas no perfil psicológico e as habilidades requeridas. O resultado terá um parecer
de “RECOMENDADO” ou “NÃO RECOMENDADO” para o desempenho do cargo.
3. A Avaliação Psicológica será realizada conforme as normas em vigor do Conselho Federal de Psicologia.
4. Verificado que o candidato não possui aptidão para a realização da prova, de forma a colocar em risco tanto equipamentos
utilizados quanto a integridade física das pessoas envolvidas na Avaliação, poderá ser determinada à imediata interrupção da
mesma.
5. A não recomendação na Avaliação Psicológica não significará a existência de transtornos cognitivos e/ou comportamentais,
indicando apenas que o candidato não atendeu, a época da avaliação, aos requisitos exigidos para o exercício do cargo ao
qual concorreu.
6. O candidato deverá devolver o kit de aplicação da avaliação, ao término da mesma, antes de retirar-se da sala.
7. A publicação do resultado da avaliação psicológica será feita por meio de relação nominal, constando os candidatos
recomendados.
8. O candidato, e somente a este, poderá conhecer o resultado da avaliação psicológica por meio de entrevista de devolução,
desde que solicite agendamento no período de 05 (cinco) dias a contar da data de publicação dos resultados.
9. A entrevista de devolução tem por objetivo cientificar e esclarecer os fundamentos do resultado obtido na avaliação
psicológica. A entrevista de devolução não tem caráter de reaplicação ou reavaliação do exame psicológico.
10. O candidato poderá, a seu critério e às suas expensas, contratar um Psicólogo regularmente inscrito no Conselho Regional
de Psicologia - CRP - para acompanhá-lo à entrevista de devolução. No caso de contratação de Psicólogo, este deverá
comparecer, juntamente com o candidato, à entrevista.
11. A entrevista devolutiva será exclusivamente de caráter informativo para esclarecimento do motivo da contra-indicação do
candidato ao processo seletivo, não sendo considerado como recurso. As informações técnicas relativas ao perfil só poderão
ser discutidas com o psicólogo contratado, conforme a legislação vigente da classe. Caso o candidato compareça sozinho à
sessão de conhecimento das razões, tais aspectos técnicos não serão discutidos, bem como não será permitido o acesso aos
testes realizados.
12. Serão recomendados todos os candidatos que apresentarem as condições descritas no edital de abertura para o futuro
desempenho das atividades inerentes ao cargo compatíveis com o perfil psicológico definido pela Sulgás, em conformidade
com as Competências Essenciais e Específicas referidas no item 2 de cada cargo.
Porto Alegre, 26 de maio de 2010.

Antônio Gregório Goidanich
Diretor-Presidente da SULGÁS

HORÁRIO: 9h
Cargo: 01- Para Todas as Áreas Meio e Fins da Cia - ASA - Assistente de Serviços Administrativos (Poa e Região
Metropolitana)
NOME
INSCRIÇÃO
JAMILE DA SILVA CORREA
8701353651-1
KAREN DE FREITAS SALVADOR
8701352029-1
DAIANA WASEM
8701357899-0
DIEGO SENA BELLO
8701354484-0
THEREZA DE CáSSIA ABRAHãO
8701353929-4
PAULA PICCOLO DE LEMOS
8701356085-4
LEATRIZ VANDERLEIA CALLEGARI JADOVSKI
8701354542-1
LúCIA CRISTINA HOPPE DE NAVARRO
8701355001-8
Cargo: 02- Para Todas as Áreas Meio e Fins da Cia - ASA - Assistente de Serviços Administrativos(Caxias do Sul)
NOME
INSCRIÇÃO
ZAQUEU ALVES DE OLIVEIRA
8702353208-0
RAFAEL PILATI
8702351962-8
WILLIAM DE OLIVEIRA DALOSTO
8702351915-6
Cargo: 06 - Tecnologia da Informação Suporte e Manutenção - TNM Técnico de Nível Médio Júnior
NOME
INSCRIÇÃO
ALESSANDRO MORALES EBERSOL
8720352037-3
WESLEY FERNANDO RAMOS DOS SANTOS
8720356130-4
PEDRO HENRIQUE KüHN
8720352817-0
Cargo: 09 - Meio Ambiente - Programação - TNM Técnico de Nível Médio Júnior
NOME
INSCRIÇÃO
RANIERI KASPER
8709356630-7
ANGÉLICA AMORIM OLIVEIRA
8709353496-0
MARIANA LEITE
8709358349-0
GABRIELA PACHECO HASS
8709352134-6
Cargo: 13 - Segurança e Saúde Ocupacional - TNM Técnico de Nível Médio Júnior
NOME
INSCRIÇÃO
CARLOS ALBERTO RODRIGUES
8713358957-4
ALBERTINA SOUZA COSTA
8713357926-9
Cargo: 19 - Finanças e Contabilidade - TSA -Técnico Superior Linha Administrativos Júnior
NOME
INSCRIÇÃO
ARAMIS RICARDO COSTA DE SOUZA
8719358074-3
LUCIANA GHELLER LUQUE
8719353565-9
ADRIANA VIEGAS DE AMORIM
8719353432-6
Cargo: 20 - Tecnologia da Informação - TSA –Técnico Superior Linha Administrativos Júnior
NOME
INSCRIÇÃO
JONATHAN TITTON
8720352037-3
ALEX FERNANDO MONTEIRO DA SILVA
8720356130-4
MAURICIO CARLOS DIAS
8720352817-0
LUCAS DONATO SOARES INDRUSIAK
8720354085-4

Cargo: 22 - Planejamento e Desenvolvimento de Novos Negócios - TSE -Técnico Superior Linha Engenharias
Júnior ou TSA -Técnico Superior Linha Administrativos Júnior
NOME
INSCRIÇÃO
FLÁVIA BIANCO DEMARTINI
8722356969-6
LEONARDO RABELO FLECK
8722351090-0
Cargo: 29 - Segurança e Saúde Ocupacional - TSE Técnico Superior Linha Engenharias JúniorPOA
NOME
INSCRIÇÃO
GERSON STIEGEMEIER
8729353549-9
RICARDO LECKE
8729358097-4
Cargo: 30 - Urbana – Projetos - TSE Técnico Superior Linha Engenharias Júnior
NOME
INSCRIÇÃO
LUíZA LUDWIG LODER
8730355774-0
RUTE ANGELA DRIEMEYER
8730356563-8
GRACIELA MARIA KRAEMER
8730358402-0

