Secretaria Municipal de Ordem Pública
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE
GUARDA CIVIL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE NITERÓI-RJ
EDITAL Nº 001/2019
EDITAL CONVOCAÇÃO ENTREVISTA DEVOLUTIVA
O Secretário Municipal de Ordem Pública do Município de Niterói, tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n.º 130003123/2017, torna pública convocação para a Entrevista Devolutiva do Concurso Público
destinado ao provimento de cargos da carreira de Guarda Civil Municipal de Niterói, conforme os itens do Edital.
1. Será facultado ao candidato NÃO RECOMENDADO e, somente a este, tomar conhecimento das razões de sua
inaptidão por meio da Entrevista Devolutiva, a qual deverá ser solicitada após a publicação do resultado da
Avaliação Psicológica. O candidato considerado NÃO RECOMENDADO no Exame Psicotécnico poderá, após a
publicação do resultado e mediante requerimento dirigido à Banca Examinadora correspondente, nos moldes do
subitem 17.10 do Edital, obter vista dos cadernos de testes e respectivo laudo, podendo se fazer acompanhar de
psicólogo, contratado a suas expensas. No momento da entrega do requerimento, o candidato tomará ciência da
data, hora e local para a vista.
2. Durante a vista dos exames, o Psicólogo poderá analisar o material utilizado para avaliação psicológica e
informar ao candidato as razões da não recomendação, observada a ética profissional. Será facultado exercer o
direito de defesa do candidato, inclusive com sustentação oral, no período de até 20 (vinte) minutos.
Os candidatos abaixo relacionados deverão comparecer no local, hora e data de acordo com o Anexo I.
Anexo I
Guarda Civil Municipal
Local da Entrevista Devolutiva: Instituto Selecon
Av. Almirante Barroso, 63 Sala 1107, Centro, Rio de Janeiro-RJ
Data: 29/06/2019
Inscrição
Nome
199739010283 HAROLDO WILSON SILVA DE AZEVEDO
199993078294 RODRIGO LEONARDOFREITAS AZEREDO
195134069361 VERONICA DIAS LIMA MERLINO

Horário da Entrevista
9h
9h30min
10h

Os candidatos deverão chegar com 15 (quinze) minutos de antecedência do seu horário de Entrevista.

Rio de Janeiro, 27 de junho de 2019.

