
 
 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 004/2014 

GUARDA CIVIL MUNICIPAL - 3ª CLASSE – MASCULINO – SUB JUDICE 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ETAPA DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – CONCURSO PÚBLICO/EDITAL 

PROCESSO DIGITAL Nº 1010097-69.2015.8.26.0405 

CANDIDATO: SÉRGIO ANTÔNIO LOPES ROZA 

INSCRIÇÃO Nº 457003715 

Em cumprimento a ordem judicial - Procedimento Ordinário – Concurso Público/Edital, 

constantes no PROCESSO DIGITAL Nº 1010097-69.2015.8.26.0405, expedido pelo Tribunal 

de Justiça do Estado de São Paulo - 2ª Vara da Fazenda Pública - Comarca e Foro de Osasco, 

CONVOCAMOS o candidato ao cargo público de provimento efetivo de Guarda Civil 

Municipal -3ª Classe - Masculino, SÉRGIO ANTÔNIO LOPES ROZA, para a realização da 

Etapa de Avaliação Psicológica, conforme previsão no item 10 e subitens do Edital de Abertura 

e Regulamento do Concurso Público para provimento de cargos de Guarda Civil Municipal - 3ª 

Classe, Feminino e Masculino, conforme cronograma abaixo: 

CANDIDATO: SÉRGIO ANTÔNIO LOPES ROZA 

 

 DIA: 24/07/2015 

 HORÁRIO: 14h00min 

 ENDEREÇO DA CLÍNICA: Rua Olavo Bilac, 206 – Sala 01 – Bairro: Km 18 - 

Osasco/SP – CEP: 06190-150 

 

1 – DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA: 

1.1 A Avaliação Psicológica consistirá na aplicação de instrumentos psicológicos que 

explicitem, de forma inequívoca, as características intelectuais, emocionais, Motivacionais e de 

personalidade dos candidatos. Os instrumentos psicológicos utilizados são os recomendados 

pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP), que resultam na obtenção de dados objetivos e 

fidedignos. A aplicação será realizada por meio de testes e questionários coletivos, simultâneos 

ao candidato, em igualdade de condições. 

 

1.2 A Avaliação Psicológica não possui caráter eliminatório nem classificatório, servindo 

apenas para fornecer subsídios sobre o perfil profissiográfico do candidato para o exercício da 

atividade. 

 



 

 

 

 

2 – DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

2.1 O candidato convocado para esta 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 poderá 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. 

2.2 O candidato que deixar de comparecer ou não atender à chamada para a realização da 

Avaliação Psicológica estará automaticamente eliminado do Concurso. 

 

Sendo o que nos cumpre informar e esclarecer. 

 

Osasco/SP, 17 de julho de 2015. 

 

 

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS 


