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EDITAL Nº 008/2022 

 

SÚMULA: Convocação para prova e teste 

psicológico. 

 

A Comissão Especial responsável pelo Processo de Escolha Suplementar, nomeada 

pela Resolução/CMDCA Nº 003/2022, considerando suas atribuições legais que lhes confere 

a lei Municipal 053/2019 e, 

 
CONSIDERANDO o Edital 007/2022, lei Municipal 053/2019, Resolução nº 170, de 10 de 

dezembro de 2014 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA, 
Resolução 016/2022 e 017/2022, ambas do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente 
 

RESOLVE CONVOCAR 
 
 

 

 

1.0 DA PROVA 

1.1 Fica convocado todos os que obtiveram suas inscrições homologadas através da 

resolução 020/2022 para realizarem a prova objetiva, no dia 20 de setembro de 

2022, na no Auditório da Câmara Municipal de Vereadores. 

1.2 A prova iniciará impreterivelmente às 08h30min até às 12 horas, horário de Brasília, 

sendo que os inscritos deverão comparecer com meia hora de antecedência, 

munidos de documentos pessoais e canetas de cor azul ou preta. 

1.3 Após o fechamento da Sala, não será permitido entrada de candidatos atrasados. 

1.4  É proibido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova, sendo vedada a 

utilização de qualquer meio de comunicação áudio-visual durante a realização da 

prova. 

1.5  Todo material pessoal que acompanhe o candidato, será entregue ao fiscal de sala 

que o lacrará na sua presença colocando-o em lugar visível, sendo devolvido ao final 

da prova.  

1.6 Será lavrado ata sendo que os três últimos que permanecerem, assinarão juntamente 

com a comissão e aplicadores. 

 

 

2.0 DO TESTE PSICOLÓGICO 
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2.1 Fica convocado todos os que obtiveram suas inscrições homologadas através da 

resolução 020/2022 para realizarem a avaliação psicológica. 

2.2 A avaliação Psicológica acontecerá no dia 20 de setembro de 2022, no Auditório 

da Câmara Municipal de Vereadores, iniciando as 13 horas, com agendamento 

individual conforme descrito neste edital.  

2.3 É de inteira responsabilidade de todos os candidatos comparecerem nos horários 

agendados, com 15 minutos de antecedência, evitando atrasos, pois não será atendido 

fora do horário agendado.  

 Nome Data Horário 

1 Laurete Ferst 20 de setembro 13h00min 

2 Izabel Herrmann 20 de setembro 13h30min 

3 Celia Rocha Carvalho 20 de setembro 14h00min 

4 Jessica Maria Dal Sant 20 de setembro 14h30min 

5 Tátia Sieminkoski Biondo 20 de setembro 15h00mim 

6 Roseli Cecchin 20 de setembro 15h30min 

7 Gabriela Cristina Vaskevicz 20 de setembro 16h00min 

 

 

 

Mariópolis, 13 de setembro de 2022. 

 

 

 

 

Comissão Especial do Processo de Escolha Suplementar 


