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EDITAL Nº 27/2018 – SEJUS 

DISPÕE  SOBRE  A  CONVOCAÇÃO  PARA  A  AVALIAÇÃO
PSICOLÓGICA  –  1ª  OPORTUNIDADE,  DO  CONCURSO
PÚBLICO  EDITAL  Nº  001/2017,  PARA  PROVIMENTO  DO
CARGO  DE  AGENTE  PENITENCIÁRIO  DO  GRUPO
OCUPACIONAL ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E
OPERACIONAL  –  ADO,  CARREIRA  DE  SEGURANÇA
PENITENCIÁRIA DA SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA
DO ESTADO DO CEARÁ

O SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO E A SECRETÁRIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA DO
ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, ante a previsão constante do item 12 do Edital
de  Concurso  Público  nº  001/2017,  TORNAM  PÚBLICO o  EDITAL  DE CONVOCAÇÃO  PARA  A
AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, nos seguintes termos:

Art.  1º Ficam  CONVOCADOS os  candidatos  relacionados no  ANEXO ÚNICO deste  Edital,  para  a
Avaliação Psicológica, de caráter eliminatório, que será aplicada exclusivamente na cidade de Fortaleza,
no dia 18 de março de 2018.

I  -  Somente  será  convocado  para  participar  da  avaliação  psicológica  o  candidato  que  tiver  sido
considerado APTO na avaliação de capacidade física.

Art. 2º Para conhecer o local de realização da avaliação psicológica, o candidato deverá consultar e
imprimir o CARTÃO DE INFORMAÇÃO DO CANDIDATO PARA A AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, que
estará disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br a partir das 15h do dia 16/03/2018.
A identificação do local  de realização da avaliação é de inteira responsabilidade do candidato,  não
podendo o mesmo realizar a avaliação em desconformidade com as disposições estabelecidas neste
Edital.

I - O portão de acesso ao local de realização da AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA será aberto às 7h15min e
fechado às 08h00min, observado o horário local.

II - A aplicação da avaliação psicológica terá início 15 (quinze) minutos após o fechamento do portão de
acesso, observado o horário local.

III - Não será admitido, em hipótese alguma, o ingresso de candidato no local de realização da avaliação
psicológica após o horário fixado para o seu início.

IV - Os candidatos deverão comparecer ao local da avaliação com, no mínimo, 45 (quarenta e cinco)
minutos de antecedência, munidos de documento oficial  de identificação com foto (original),
conforme subitem 9.5.1 do edital, e de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em
material transparente.

V - O candidato que descumprir qualquer uma das condições estabelecidas, ou apresentar-se fora da
data  e  horário  de  convocação pré-determinados no  CARTÃO DE INFORMAÇÃO DO CANDIDATO
PARA  A  AVALIAÇÃO  PSICOLÓGICA,  não  poderá  participar  da  1ª  oportunidade,  e  será
automaticamente convocado para a 2ª oportunidade da avaliação psicológica, passando esta a ser a
única oportunidade que será disponibilizada.

VI - A avaliação psicológica realizar-se-á, independente das diversidades físicas ou climáticas, na data
estabelecida para a realização da mesma.

Secretaria da Justiça e Cidadania  Rua Tenente Benévolo, 1055 – Meireles 
Cep: 60.160-041  Fortaleza – Ceará  Fone: (85) 3101.2841  Fax: (85) 3101.5025



       
        Secretaria da Justiça e Cidadania

                  
VII - Os casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporários que impossibilitem a realização da
avaliação psicológica não serão levados em consideração, não sendo concedido qualquer tratamento
privilegiado ao candidato.

VIII  -  A não recomendação do candidato na avaliação psicológica não significará,  necessariamente,
incapacidade intelectual e/ou existência de transtornos de personalidade, indicando apenas que não
atendeu, à época dos exames, aos requisitos e/ou perfil, exigidos para o exercício do cargo pretendido.

IX -  Em hipótese alguma será aplicada a avaliação psicológica fora do espaço físico, da data e do
horário determinados no Edital de convocação para esta fase do certame.

X - No dia de realização da avaliação psicológica não será permitida a entrada de candidatos portando
armas ou aparelhos eletrônicos.

XI - É recomendado que o candidato durma bem na noite anterior ao dia de realização da avaliação
psicológica, alimente-se adequadamente, não ingira bebidas alcoólicas e nem faça uso de substâncias
químicas, a fim de estar em boas condições para a realização da referida avaliação.

Art. 3º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

Fortaleza/CE, 16 de março de 2018.

Francisco de Queiroz Maia Júnior

Secretário do Planejamento e Gestão

Maria do Perpétuo Socorro França Pinto

Secretária da Justiça e Cidadania
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ANEXO ÚNICO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – 1ª OPORTUNIDADE
EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2017

MASCULINO

NOME INSCRIÇÃO

Francisco Braga Da Costa 7750107341

José Vitor Bezerra De Medeiros 7810135746

FEMININO

NOME INSCRIÇÃO

Debora Brandao Ximenes 7760042342

Kilvia Azevedo Neres Aguiar 7750131221
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