
 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 

POLÍCIA CIVIL 
ACADEMIA DE POLÍCIA CIVIL 

DIVISÃO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 
 

EDITAL  Nº 038/2010 
 

CONCURSO PÚBLICO PARA DELEGADO DE POLÍCIA. 
RESULTADO DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA  

 
O Diretor da Academia de Polícia Civil do Estado do Rio 
Grande do Sul, no uso das suas atribuições, TORNA 
PÚBLICO , para conhecimento dos interessados: 
 
 

      1) Que, os candidatos, abaixo relacionados pelo número de inscrição, estão  eliminados do 
concurso conforme previsão contida no subitem 14.1 do Edital nº 001/09-DOE de 
18/02/2009:  

             14539003409-4; 14539007855-4. 

 2)   Que, os candidatos ao cargo de Delegado de Polícia, abaixo relacionados pelo número de 
inscrição, foram considerados inaptos na avaliação da aptidão psicológica para o cargo de 
Delegado de Polícia:  

         14539004182-5; 14539003042-6; 14539001337-5; 14539005009-5; 14539001460-6; 
         14539004599-3; 14539001073-6; 14539004451-5; 14539001394-5; 14539002005-6; 
         14539003942-4; 14539009075-5; 14539002112-6; 14539004740-5; 14539002197-5; 
         14539006767-3; 14539005731-5; 14539007276-4; 14539003561-5; 14539004684-4; 
         14539005392-5; 14539000474-5; 14539004811-5; 14539000103-6; 14539004118-5; 
         14539002572-5; 14539005023-6; 14539000572-5; 14539003807-4; 14539004815-4; 
         14539009950-4. 

 
 3) Que, os demais candidatos, convocados para a etapas de avaliação da aptidão psicológica 

pelos Editais nºs 027/2010-DOE de 30/04/2010 e 032/2010-DOE de 14/05/2010, foram 
considerados APTOS e prosseguem no concurso.  

 
      4)  Que, do resultado da etapa de avaliação da aptidão psicológica cabe recurso de   revisão, nos 

seguintes termos:  
 
         4.1) A retirada do parecer psicológico para os candidatos INAPTOS deverá ser feita 

pessoalmente pelo candidato, ou mediante apresentação de procuração específica por 
pessoa por ele indicada, junto à DRS/ACADEPOL, durante o prazo recursal que 
começará a contar a partir do dia 02 de junho de 2010,  terminando no dia 07 de junho de 
2010, sempre no horário das 9h às 11h e das 14h às 17h.  Não será remetido parecer 
psicológico por e-mail, SEDEX, ou fax símile.  

 
          4.2)  Os candidatos que desejarem contestar administrativamente o parecer psicológico   

poderão apresentar  nova avaliação psicológica, realizada por psicólogo habilitado, em 
grau de recurso, durante o prazo recursal estipulado no item 4.1).   

      4.2.1) O(s) psicólogo(s) deverá(ão) anexar declaração original   do Conselho Regional   de 
Psicologia da Região a qual estiver inscrito, constando a inexistência de  processo ético 
em seu nome, bem como situação de regularidade frente ao mesmo.   

4.3) O recurso  deverá ser entregue na DRS/ACADEPOL, ou encaminhada através de 
SEDEX para Rua Comendador Tavares, 360- Bairro Navegantes – POA/RS – CEP-90230-
020,  postado até a data limite do prazo recursal (item 4.1). 

          4.4)  A  avaliação psicológica apresentada em grau de recurso  deverá, obrigatoriamente, 
conter: 

a) Dados de identificação do candidato avaliado: nome completo, idade, RG, CPF,  Cidade 
onde reside. 

                b)  Demanda de origem e data da avaliação. 



 

 

       c) Instrumentos utilizados na avaliação psicológica para recurso, observadas as      
Resoluções e Normativas técnicas do CFP. 

d) Resultados quantitativos completos de todos os instrumentos utilizados na contestação 
(recurso): número de respostas, percentis, resultados líquidos, resultados brutos,  número 
e especificação de erros, gráficos, etc. 

            e)  Análise dos resultados, considerando-se as tabelas específicas para gênero, idade e 
escolaridade constantes em seus manuais e reconhecidas pelo Conselho Federal de 
Psicologia. 

                f)   Dados do Psicólogo (nome, CRP, endereço profissional). 

       4.5)  A aplicação de qualquer instrumento idêntico aos utilizados no presente concurso, 
assim como o descumprimento de quaisquer dos itens acima, conduzirão à 
ratificação do parecer de inaptidão. 

 
                Publique-se. 
 
                Porto Alegre, 31 de maio de 2010. 
 
                 
               Luís Henrique M. Gasparetto                                               Mario Wagner 
                       Delegado de Polícia                                                 Delegado de Polícia 
               Diretor da DRS/ACADEPOL                               Presidente da Comissão de Concurso 

 
 
 
 
 
 

                                               
 
 
                                              


