
 

 
 

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO 

SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO E PREVIDÊNCIA 

 
CONVOCAÇÃO TESTE PSICOTÉCNICO 

CANDIDATO SUB JUDICE – DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL 
 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA GESTÃO E PREVIDÊNCIA, na qualidade de Presidente da 
Comissão Central de Concurso Público, criada por meio do Decreto Estadual n.º 28.608, de 28 de setembro de 
2012, torna pública a convocação para o Teste Psicotécnico do candidato sub judice do concurso público para 
ingresso no cargo de Delegado de Polícia, regido pelo Edital n.º 01, de 10 de outubro de 2012, a ser realizado 
no dia 17 de agosto de 2013. 

          

   Inscrição Cargo Candidato Horário 

249006533 Delegado de Polícia Civil Natalia Moreira Lima Salgado Tupinambá 17h00min 
 
 
DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DO TESTE:  
 
O Teste Psicotécnico será realizado na Faculdade UNICEUMA – Unidade II – Avenida Jeronimo de 
Albuquerque, 500 – Bairro Cohama - São Luís – MA, no horário supra evidenciado para cada candidato.  

 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:  
 
Os candidatos convocados para esta fase/etapa deverão comparecer ao local indicado para realização do Teste 
Psicotécnico com 30 (trinta) minutos de antecedência do horário fixado para seu início, munidos do 
comprovante de inscrição, documento de identidade e caneta esferográfica de tinta azul ou preta; caso 
contrário, não poderão realizar o teste. É de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de 
seu local de realização do Teste Psicotécnico e o comparecimento no horário determinado.  
 
O candidato que deixar de comparecer ou não atender à chamada para a realização do Teste Psicotécnico 
estará automaticamente eliminado do Concurso.  
 
Na eventualidade de existirem candidatos Adventistas de Sétimo Dia convocados para a realização do Teste 
Psicotécnico em um sábado, estes deverão entrar em contato através do endereço eletrônico segep12@fgv.br 
declarando esta condição. A FGV expedirá comunicação pessoal a estes candidatos informando a nova data e 
horário de comparecimento para a realização desta etapa. 
 
 
 
Sendo o que nos cumpre informar e esclarecer.  
 
São Luís/MA, 09 de agosto de 2013.  
 
 
 

FÁBIO GONDIM 
Secretário de Estado da Gestão e Previdência 
Presidente da Comissão Central de Concurso 

 


