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Edital nº 02/2012 
 
 
 
A Exatus Promotores de Eventos e Consultoria, resolve, 
 
 
TORNAR PÚBLICO, 
 
 
I- Na Avaliação Psicotécnica, o candidato será submetido a testes de aplicação 
individual e/ou coletiva que avaliarão sua capacidade para solução de problemas, além 
de verificar se o mesmo demonstra potencialidade, traços de personalidade, condições 
de equilíbrio e ajuste psicossocial adequados ao desempenho das atividades 
relacionadas ao emprego público, sendo considerado RECOMENDADO ou NÃO 
RECOMENDADO para o exercício das funções inerentes ao emprego público. 
 
II- Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que faltar ou for considerado NÃO 
RECOMENDADO na Avaliação Psicotécnica. 
 
III- Para a realização da Avaliação Psicotécnica e atos pertinentes ao processo, serão 
observados os termos da Lei nº 1.283/2007, do Município de Estância, alterada pela Lei 
Municipal n.º 1.491/11, e serão utilizados procedimentos e instrumentos técnicos. 
 
IV- Para realização da Avaliação Psicotécnica serão utilizados instrumentos adequados, 
segundo critérios definidos pelo Conselho Federal de Psicologia, sendo os candidatos 
submetidos a testes que considerarão as seguintes áreas: 
 

ITEM DESCRIÇÃO 
01 Raciocínio Lógico 
02 Aptidão 
03 Produção 
04 Equilíbrio Emocional 
05 Relacionamento Interpessoal 

 
 
V- A Avaliação Psicotécnica terá duração de 1 (uma) hora e adotará os seguintes 
critérios: 
a) O resultado da Avaliação Psicotécnica para cada candidato será expresso por meio 
das menções “RECOMENDADO” ou “NÃO RECOMENDADO "; 
b) RECOMENDADO: candidato com prognose favorável de ajustamento e de 
adaptação ao ambiente de formação e/ou desempenho, tendo como base a Escala Geral 
contida nos manuais dos instrumentos aplicados. 
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c) NÃO RECOMENDADO: candidato com prognose desfavorável de ajustamento e de 
adaptação ao ambiente de formação e/ou desempenho profissional, tendo como base a 
Escala Geral contida nos Manuais dos instrumentos aplicados. 
 
VI- Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que: 
a) deixar de comparecer ao local indicado no presente Edital de Convocação na data e 
horário determinados para a Avaliação Psicotécnica ou 
b) for considerado NÃO RECOMENDADO na Avaliação Psicotécnica. 
 
 

Estância-SE, 28 de março de 2012. 
 
 


