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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA  

 
Em cumprimento ao Edital supra a Comissão do Concurso Público de Provas da Prefeitura do Município de 
Itapetininga/SP – Edital Nº 01/2015, especialmente nomeada pela Portaria nº 111/2015, de 24 de fevereiro de 2015, 
usando das atribuições legais, FAZ SABER QUE: 
 
CONVOCA os candidatos abaixo relacionados, que foram classificados e habilitados na Prova Objetiva, para a 
realização da AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, no Município de ITAPETININGA/SP, obedecendo à data, horários e 
local, a seguir: 
 

DATA: 22/11/2015 – LOCAL: EMEF PROFº ADALBERTO CHRISTO DAS DORES 

ENDEREÇO: Rua Alfredo Maia, 571 – Centro – ITAPETININGA/SP 

2.01 – GUARDA CIVIL MUNICIPAL –   FEMININO 08h00min. – do 1º ao 20º classificado 

 

2.02 – GUARDA CIVIL MUNICIPAL – MASCULINO 

10h00min. – do 1º ao 30º classificado 

13h00min. – do 31º ao 60º classificado 

15h00min. – do 61º ao 84º classificado 

 
ATENÇÃO: Cada Candidato deverá respeitar o seu horário de realização da Avaliação Psicológica.  
O candidato que chegar após o seu horário agendado estará automaticamente excluído do Concurso Público. 
Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do 
candidato. 
 
CONDIÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA: 

O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da Avaliação Psicológica, com antecedência 
mínima de 30 (trinta) minutos munido, OBRIGATORIAMENTE, de:  

a) Do documento de identidade original com foto, ou quaisquer uns dos descritos no ITEM 5.14, devendo estar em 

perfeitas condições, de forma a permitir a identificação do candidato com clareza; 

b) Caneta azul, lápis preto nº 02, apontador e borracha.  

(Obs.: não poderá utilizar lapiseira para a realização da Avaliação Psicológica).  

 

Não será admitido no local da Avaliação o candidato que se apresentar após o horário determinado. 

 
 
Para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, é expedido o presente edital, que 
fica à disposição por afixação nos locais de costume da Prefeitura, pela Internet no endereço 
www.directacarreiras.com.br e no Jornal “SEMANÁRIO OFICIAL DE ITAPETININGA”, visando atender ao restrito 
interesse público. 

 
 
 Itapetininga/SP, 30 de Outubro de 2015. 

 
 
 

COMISSÃO 
 
 

FERNANDO AUGUSTO GONÇALVES 
Guarda Civil Municipal 

 
 

CATARINA APARECIDA NANINI MOTTA 
Guarda Civil Municipal 

 
 

FERNANDA ASSUMPÇÃO DE OLIVEIRA MACHADO 
Agente de Apoio Administrativo da Guarda Municipal 

http://www.directacarreiras.com.br/

