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Resolução n° 18 de 03 de julho de 2019 

Dispõe sobre o Edital de Convocação para realização da Avaliação Psicológica – Processo de Escolha Unificado 

dos Membros do Conselho Tutelar do Município de Estrela do Sul para o quadriênio: 2020/2023. 

 
O MUNICÍPIO DE ESTRELA DO SUL/MG, através da Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança 

e do Adolescente, no uso da atribuição que lhe é conferida pela Lei Municipal nº 081 de 13 de dezembro de 2013, e a 

empresa “Versátil Tecnologia e Serviços Administrativos”, tornam público para conhecimento dos interessados o seguinte 

edital: 

Art. 1º - Para os candidatos que foram aprovados na Prova Objetiva, de acordo com o edital final publicado, fica 
divulgado o local, horário e a sala para realização da Avaliação Psicológica. 

 
Art. 2º - A Avaliação Psicológica será realizada no dia 07/07/2019 na Escola Estadual Maria Moreira de 

Vasconcelos, situada na Praça Dr. Argelino de Morais, nº 77 – Centro, município de Estrela do Sul/MG, com início 
previsto para às 13:00h, devendo o candidato comparecer ao local de realização com no mínimo 15 (quinze) 
minutos de antecedência do horário de chamada. Consta neste edital os seguintes campos: local, nome do candidato, 
data de nascimento, nº do RG e nº do CPF e horários de chamada de cada candidato, da seguinte forma: 

 

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA: 07/07/2019 

Escola Estadual Maria Moreira de Vasconcelos – Praça Dr. Argelino de Morais, nº 77 

 Centro – Município de Estrela do Sul/MG 

RESOLUÇÃO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA 

SALA 1 – 13:00h as 13:30h  

Seq. Nome do(a) Candidato(a) CPF RG Data Nasc Horário de Chamada 

1 Dywllian Marys Nunes Borges 102.671.296-37 16.223.090 08/11/1990 13:00h 

2 Sara Luiza Silva Teixeira 122.772.026-22 18.672.239 05/03/1993 13:00h 

3 Cristiana da Silveira Filho 088.560.716-30 15.694.190 15/09/1986 13:00h 

4 Margareth Fernandes de Oliveira Rodrigues 678.129.616-72 6.425.136 16/09/1971 13:00h 

5 Graziela Arminda Ciriaco 292.784.878-56 21.968.214-8 14/10/1979 13:00h 

6 Arthur Henrique Rocha Amorim 124.176.646-07 19.252.968 12/01/1996 13:00h 

7 Sara Martins Lemos 123.722.066-13 19.680.505 16/08/1996 13:00h 

8 Jaqueline Carneiro Pires 117.141.986-42 21.013.323 20/10/1997 13:00h 

9 Maria Laura Gonçalves Resende 140.256.756-17 20.445.279 14/01/1998 13:00h 

10 Michelyane Vanelle Rocha Antunes 103.767.946-66 14.750.573 28/06/1990 13:00h 

11 Rayra Ranyê da Silva Ramos 099.716.866-86 16.592.101 27/09/1991 13:00h 

12 Andréia Martins Fontes 035.685.776-07 10.031.530 06/12/1976 13:00h 

13 Daiane Vicência Lemes 097.478.196-78 15.246.343 07/02/1988 13:00h 

14 Jeniffer Tais Pereira Almeida 132.841.286-54 19.582.840 05/12/1994 13:00h 

15 Thalya Gabrielle Rosa Borges 140.059.556-81 20.806.678 23/10/1997 13:00h 

ENTREVISTA PSICOLÓGICA INDIVIDUAL  

SALAS 1 e 2 – A PARTIR DAS 13:30h 

Seq. Nome do(a) Candidato(a) CPF RG Data Nasc Horário de Chamada 

1 Dywllian Marys Nunes Borges 102.671.296-37 16.223.090 08/11/1990 13:30h – SALA 1 

2 Sara Luiza Silva Teixeira 122.772.026-22 18.672.239 05/03/1993 13:30h – SALA 2 

3 Cristiana da Silveira Filho 088.560.716-30 15.694.190 15/09/1986 13:50h – SALA 1 
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4 Margareth Fernandes de Oliveira Rodrigues 678.129.616-72 6.425.136 16/09/1971 13:50h – SALA 2 

5 Graziela Arminda Ciriaco 292.784.878-56 21.968.214-8 14/10/1979 14:10h – SALA 1 

6 Arthur Henrique Rocha Amorim 124.176.646-07 19.252.968 12/01/1996 14:10h – SALA 2 

7 Sara Martins Lemos 123.722.066-13 19.680.505 16/08/1996 14:30h – SALA 1 

8 Jaqueline Carneiro Pires 117.141.986-42 21.013.323 20/10/1997 14:30h – SALA 2 

9 Maria Laura Gonçalves Resende 140.256.756-17 20.445.279 14/01/1998 14:50h – SALA 1 

10 Michelyane Vanelle Rocha Antunes 103.767.946-66 14.750.573 28/06/1990 14:50h – SALA 2 

11 Rayra Ranyê da Silva Ramos 099.716.866-86 16.592.101 27/09/1991 15:10h – SALA 1 

12 Andréia Martins Fontes 035.685.776-07 10.031.530 06/12/1976 15:10h – SALA 2 

13 Daiane Vicência Lemes 097.478.196-78 15.246.343 07/02/1988 15:30h – SALA 1 

14 Jeniffer Tais Pereira Almeida 132.841.286-54 19.582.840 05/12/1994 15:30h – SALA 2 

15 Thalya Gabrielle Rosa Borges 140.059.556-81 20.806.678 23/10/1997 15:50h – SALA 1 

 
Art. 3º - Será eliminado do Processo de Escolha, o candidato que não obedecer às seguintes exigências previstas 

no Edital nº 001/2019 – CMDCA – Processo de Escolha do Conselho Tutelar, bem como todos outros itens, previstos no 
Edital e suas Retificações. 

 

• Se apresentar após o horário estabelecido; 

• Não comparecer para realização da Avaliação Psicológica, independente da justificativa; 

• Não apresentar o protocolo de inscrição impresso e o documento de identidade oficial com foto; 

• Desrespeitar as instruções dadas pelos Fiscais, pelos integrantes da Comissão; 

• For flagrado portando celular ou qualquer outro equipamento eletrônico, bem como, comunicando-se por 
qualquer meio com outro candidato, usar por meio de “cola” ou de qualquer outro tipo de fraude, seja em qualquer 
objeto, ou ainda que tumultue a realização do certame; 

• Ausentar-se da sala ou do local de avaliação sem o acompanhamento de um fiscal, bem como levando consigo 
a folha da Situação-problema; 

• Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos; 

• Fazer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer material que não o fornecido; 

• Lançar mão de meios ilícitos para executar a Avaliação Psicológica; 

• Usar de incorreções e descortesias com coordenadores, fiscais, auxiliares, candidatos ou quem quer que esteja 
envolvido na organização. 

 
a) O ingresso do candidato no local onde será realizada a Avaliação Psicológica, só será permitido no horário 

estabelecido no Edital de Convocação e/ou Editais de Retificações, mediante a apresentação do 
documento de identidade oficial (original) com foto e do protocolo de inscrição, sendo que, na falta de 
qualquer um destes documentos, o candidato NÃO poderá participar da Avaliação Psicológica, e, será 
automaticamente eliminado do Processo Seletivo.  
 

b) Caso o candidato tenha perdido o comprovante de inscrição, deverá solicitá-lo novamente, através do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA – município de Estrela do Sul/MG. 
 

c) O candidato deverá comparecer ao local designado com no mínimo 15 (quinze) minutos de antecedência do 
horário fixado para o seu início, devendo conferir em qual sala realizará a avaliação, devendo estar munido do 
documento de identidade oficial (original) com foto (RG, CNH, Carteira de Trabalho ou Carteira 
profissional), protocolo de inscrição, lápis, borracha e caneta esferográfica azul ou preta. 
 

d) Os documentos (documento de identidade oficial com foto e o protocolo de inscrição) deverão estar em 
perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a identificação do candidato. 
 

e) Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização da Avaliação Psicológica, qualquer 
um dos documentos de identidade oficial original com foto, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá apresentar 
documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 30 (trinta) dias, sendo 
então submetido à identificação especial, compreendendo coleta de assinaturas e de impressão digital em 
formulário próprio. 



 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________  

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA – Rua Padre Júlio Raz, nº 13 – Centro – Estrela do Sul/MG – Fone: (34) 3843-1393 
Resolução nº 18 - Edital de Convocação para realização da Avaliação Psicológica – Processo de Escolha do Conselho Tutelar – Quatriênio: 2020/2023  

 

Página 3 de 3 

 

f) Os portões do local onde as avaliações serão realizadas, serão fechados pelo responsável do local com 10 
(dez) minutos de antecedência do horário marcado para o início da Resolução da Situação-Problema, ou 
seja, as 12:50h, não sendo permitida em hipótese alguma a entrada de nenhum candidato posteriormente. 
 

g) Não será permitido, durante a realização da Avaliação Psicológica, a utilização de chapéus, bonés ou similares, 
óculos escuros, a comunicação entre os candidatos, o porte ou utilização de aparelhos ou equipamentos 
eletrônicos capazes de transmitir dados (celulares ou similares), de fones de ouvido, de máquinas calculadoras 
ou similares, de qualquer outro tipo de aparelho elétrico ou eletrônico, ou parte deles, de relógios, de livros, de 
anotações, de impressos ou de qualquer outro material de consulta, bem como o porte de qualquer tipo de arma, 
sendo eliminado do processo seletivo o candidato que descumprir esta determinação.  
 

h) A permanência de candidatos que já tenham terminado a Resolução-Problema, bem como a entrevista no local 
de realização destas, ao terminarem, deverão retirar-se do local, podendo ficar em outra sala aguardando. 
 

i) O candidato que for identificado não cumprindo qualquer um dos itens de segurança em qualquer dependência 
ou no trajeto da sala ao banheiro será eliminado do Processo de Escolha, devendo sair imediatamente do local 
de Avaliação Psicológica. 
 

j) Os candidatos deverão manter seus celulares, dispositivos e/ou outros aparelhos eletrônicos desligados, 
enquanto permanecerem no recinto de realização da avaliação, sob pena de exclusão sumária do 
certame, caso o telefone venha a “tocar, chamar, vibrar, ligar”, ou seja, utilizado pelo candidato. Caso o 
candidato leve algum aparelho eletrônico, ele deverá estar desligado e em caso de aparelho telefone 
celular retirar a bateria e colocar no envelope de segurança lacrado. O descumprimento da presente 
instrução implicará na eliminação do candidato, caracterizando-se tal ato como tentativa de fraude. 
 

k) Iniciada a Avaliação Psicológica, o candidato não poderá ausentar-se da sala, e somente nos casos de alteração 
psicológica e/ou fisiológica e necessidade extrema, com a devida autorização e acompanhado de um fiscal. 
 

l) Ao término da realização da Avaliação Psicológica, o candidato deverá entregar a folha assinada da Situação-
problema. 

 
 

Art. 4º - A duração máxima para realização da Avaliação Psicológica será de 03 (duas) horas, com início previsto 
para as 13:00h e término previsto para as 16:10h. 
 
 

Art. 5º - O presente edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

 
 
 
 

Estrela do Sul/MG, 03 de julho de 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________________ 

JAQUELINE CRISTINA RESENDE 
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente – CMDCA 


