
      PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO Nº 01/2018 
 
     ERRATA  
 
COMPLEMENTAÇÃO DO ITEM 6.4 DO EDITAL 01/2018 

Onde se lê:  “obedecida à ordem de classificação, os candidatos serão convocados, conforme o 

cronograma constante no anexo I deste Edital e serão submetidos à avaliação psicológica e 

avaliação médica que avaliará sua capacidade clínica no desempenho das tarefas pertinentes 

ao cargo, podendo ser solicitado novos exames complementares conforme a necessidade e 

critério médico.”  

Leia-se: “obedecida à ordem de classificação, os candidatos serão convocados, conforme o 

cronograma constante no anexo I deste Edital e serão submetidos à avaliação psicológica, que 

poderá ser composta por; entrevista individual e/ou coletiva, dinâmicas de grupo, testes 

psicológicos os quais avaliarão áreas como raciocínio, memória e personalidade, conforme o 

perfil de cada cargo. A avaliação psicológica tem caráter eliminatório, sendo considerados 

aptos ou inaptos (nesse caso será oportunizada uma segunda avaliação psicológica). O não 

comparecimento à avaliação psicológica irá configurar a desistência da referida vaga. Essa 

avaliação poderá ser realizada no município sede da FSPSCE e/ou em local a ser designado 

pela mesma dentro de um perímetro máximo de 40 km do município sede e, sempre seguirá 

as normativas do Conselho regional de Psicologia (CRP/RS). Após a avaliação psicológica, 

sendo considerados aptos, os candidatos serão submetidos a exames complementares e 

avaliação médica que avaliará sua capacidade clínica no desempenho das tarefas pertinentes 

ao cargo, podendo ser solicitado novos exames complementares conforme a necessidade e 

critério médico”.  

RETIFICAÇÃO DO CRONOGRAMA – ANEXO I DO EDITAL 01/2018 

Onde se lê: “14/01/2019 à 16/01/2019 - Os candidatos aprovados para o número de vagas 

abertas no presente edital, deverão comparecer no Setor de Recursos Humanos da Fundação 

de Saúde Pública São Camilo Esteio – FSPSCE, no horário das 8h00min às 10:00h na Rua Castro 

Alves, 948 – Bairro Teópolis - Esteio/RS. OBS: OS CANDIDATOS DEVEM COMPARECER EM 

JEJUM DE 12 HORAS PARA A COLETA DE EXAMES no dia da apresentação”  

Leia-se: “14/01/2019 à 16/01/2019 - Os candidatos aprovados para o número de vagas abertas 

no presente edital, deverão comparecer no Setor de Recursos Humanos da Fundação de Saúde 

Pública São Camilo Esteio – FSPSCE, no horário das 8h00min às 10:00h na Rua Castro Alves, 

948 – Bairro Teópolis - Esteio/RS, para entregar a documentação necessária para o cargo a 

que se candidataram, conforme o capítulo 6 deste Edital e, assinarem o documento 

informativo da data e horário da avaliação psicológica”.  

Mantidos os demais prazos do cronograma. Informações no site da Prefeitura Municipal de 

Esteio, www.esteio.rs.gov.br e no site da Fundação de Saúde Pública São Camilo de Esteio, 

saocamilo.esteio.rs.gov.br. 
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