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Resultado da Análise dos Recursos em 06/02/2020 
 

A Concepção Consultoria Técnica Especializada LTDA-EPP, no uso de suas atribuições legais, 
TORNA PÚBLICO, o resultado da análise dos recursos interpostos na Avaliação de Perfil-Psicoteste 
referente ao EDITAL 001/2019 do Processo Seletivo. 
 

Recursos Deferidos 

Inscrição Código Justificativa Procedimento 

0143005127 104 

Avaliação de Perfil-Psicoteste, de caráter eliminatório, trata-se 
de testes científicos aplicados por profissionais credenciados da 
Psicologia e reconhecidos pelo Conselho Federal de Psicologia 
como idôneos para a aferição observando as competências 
psicológicas e comportamentais mais adequadas ao cargo 
pretendido. Foram efetuados os procedimentos determinados 
no item 8 do Edital 001/2019 de abertura, e Edital de 
Convocação. 

Situação 
alterado para 

Apto 

0143000617 201 

Avaliação de Perfil-Psicoteste, de caráter eliminatório, trata-se 
de testes científicos aplicados por profissionais credenciados da 
Psicologia e reconhecidos pelo Conselho Federal de Psicologia 
como idôneos para a aferição observando as competências 
psicológicas e comportamentais mais adequadas ao cargo 
pretendido. Foram efetuados os procedimentos determinados 
no item 8 do Edital 001/2019 de abertura, e Edital de 
Convocação. 

Situação 
alterado para 

Apto 

 
Recursos Indeferidos 

Inscrição Código Justificativa Procedimento 

0143003732 100 

Avaliação de Perfil-Psicoteste, de caráter eliminatório, trata-se 
de testes científicos aplicados por profissionais credenciados da 
Psicologia e reconhecidos pelo Conselho Federal de Psicologia 
como idôneos para a aferição observando as competências 
psicológicas e comportamentais mais adequadas ao cargo 
pretendido. Foram efetuados os procedimentos determinados 
no item 8 do Edital 001/2019 de abertura, e Edital de 
Convocação. Escores e desempenhos enviados por e-mail. 

Situação 
mantida. 

0143004145 100 

Avaliação de Perfil-Psicoteste, de caráter eliminatório, trata-se 
de testes científicos aplicados por profissionais credenciados da 
Psicologia e reconhecidos pelo Conselho Federal de Psicologia 
como idôneos para a aferição observando as competências 
psicológicas e comportamentais mais adequadas ao cargo 
pretendido. Foram efetuados os procedimentos determinados 
no item 8 do Edital 001/2019 de abertura, e Edital de 
Convocação. Escores e desempenhos enviados por e-mail. 

Situação 
mantida. 

0143005079 100 

Avaliação de Perfil-Psicoteste, de caráter eliminatório, trata-se 
de testes científicos aplicados por profissionais credenciados da 
Psicologia e reconhecidos pelo Conselho Federal de Psicologia 
como idôneos para a aferição observando as competências 
psicológicas e comportamentais mais adequadas ao cargo 
pretendido. Foram efetuados os procedimentos determinados 
no item 8 do Edital 001/2019 de abertura, e Edital de 
Convocação. Escores e desempenhos enviados por e-mail. 

Situação 
mantida. 

0143005492 100 

Avaliação de Perfil-Psicoteste, de caráter eliminatório, trata-se 
de testes científicos aplicados por profissionais credenciados da 
Psicologia e reconhecidos pelo Conselho Federal de Psicologia 
como idôneos para a aferição observando as competências 
psicológicas e comportamentais mais adequadas ao cargo 
pretendido. Foram efetuados os procedimentos determinados 
no item 8 do Edital 001/2019 de abertura, e Edital de 
Convocação. 
Escores e desempenhos enviados por e-mail. 

Situação 
mantida. 
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Inscrição Código Justificativa Procedimento 

0143000276 101 

Avaliação de Perfil-Psicoteste, de caráter eliminatório, trata-se 
de testes científicos aplicados por profissionais credenciados da 
Psicologia e reconhecidos pelo Conselho Federal de Psicologia 
como idôneos para a aferição observando as competências 
psicológicas e comportamentais mais adequadas ao cargo 
pretendido. Foram efetuados os procedimentos determinados 
no item 8 do Edital 001/2019 de abertura, e Edital de 
Convocação. Escores e desempenhos enviados por e-mail. 

Situação 
mantida. 

0143004695 102 

Avaliação de Perfil-Psicoteste, de caráter eliminatório, trata-se 
de testes científicos aplicados por profissionais credenciados da 
Psicologia e reconhecidos pelo Conselho Federal de Psicologia 
como idôneos para a aferição observando as competências 
psicológicas e comportamentais mais adequadas ao cargo 
pretendido. Foram efetuados os procedimentos determinados 
no item 8 do Edital 001/2019 de abertura, e Edital de 
Convocação. Escores e desempenhos enviados por e-mail. 

Situação 
mantida. 

0143002859 103 

Avaliação de Perfil-Psicoteste, de caráter eliminatório, trata-se 
de testes científicos aplicados por profissionais credenciados da 
Psicologia e reconhecidos pelo Conselho Federal de Psicologia 
como idôneos para a aferição observando as competências 
psicológicas e comportamentais mais adequadas ao cargo 
pretendido. Foram efetuados os procedimentos determinados 
no item 8 do Edital 001/2019 de abertura, e Edital de 
Convocação. Escores e desempenhos enviados por e-mail. 

Situação 
mantida. 

0143001903 104 

Avaliação de Perfil-Psicoteste, de caráter eliminatório, trata-se 
de testes científicos aplicados por profissionais credenciados da 
Psicologia e reconhecidos pelo Conselho Federal de Psicologia 
como idôneos para a aferição observando as competências 
psicológicas e comportamentais mais adequadas ao cargo 
pretendido. Foram efetuados os procedimentos determinados 
no item 8 do Edital 001/2019 de abertura, e Edital de 
Convocação. Escores e desempenhos enviados por e-mail. 

Situação 
mantida. 

0143000195 107 

Avaliação de Perfil-Psicoteste, de caráter eliminatório, trata-se 
de testes científicos aplicados por profissionais credenciados da 
Psicologia e reconhecidos pelo Conselho Federal de Psicologia 
como idôneos para a aferição observando as competências 
psicológicas e comportamentais mais adequadas ao cargo 
pretendido. Foram efetuados os procedimentos determinados 
no item 8 do Edital 001/2019 de abertura, e Edital de 
Convocação. Escores e desempenhos enviados por e-mail. 

Situação 
mantida. 

0143002136 108 

Avaliação de Perfil-Psicoteste, de caráter eliminatório, trata-se 
de testes científicos aplicados por profissionais credenciados da 
Psicologia e reconhecidos pelo Conselho Federal de Psicologia 
como idôneos para a aferição observando as competências 
psicológicas e comportamentais mais adequadas ao cargo 
pretendido. Foram efetuados os procedimentos determinados 
no item 8 do Edital 001/2019 de abertura, e Edital de 
Convocação. Escores e desempenhos enviados por e-mail. 

Situação 
mantida. 

0143000032 109 

Avaliação de Perfil-Psicoteste, de caráter eliminatório, trata-se 
de testes científicos aplicados por profissionais credenciados da 
Psicologia e reconhecidos pelo Conselho Federal de Psicologia 
como idôneos para a aferição observando as competências 
psicológicas e comportamentais mais adequadas ao cargo 
pretendido. Foram efetuados os procedimentos determinados 
no item 8 do Edital 001/2019 de abertura, e Edital de 
Convocação. Escores e desempenhos enviados por e-mail. 

Situação 
mantida. 
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Inscrição Código Justificativa Procedimento 

0143000183 109 

Avaliação de Perfil-Psicoteste, de caráter eliminatório, trata-se 
de testes científicos aplicados por profissionais credenciados da 
Psicologia e reconhecidos pelo Conselho Federal de Psicologia 
como idôneos para a aferição observando as competências 
psicológicas e comportamentais mais adequadas ao cargo 
pretendido. Foram efetuados os procedimentos determinados 
no item 8 do Edital 001/2019 de abertura, e Edital de 
Convocação. Escores e desempenhos enviados por e-mail. 

Situação 
mantida. 

0143005103 109 

Avaliação de Perfil-Psicoteste, de caráter eliminatório, trata-se 
de testes científicos aplicados por profissionais credenciados da 
Psicologia e reconhecidos pelo Conselho Federal de Psicologia 
como idôneos para a aferição observando as competências 
psicológicas e comportamentais mais adequadas ao cargo 
pretendido. Foram efetuados os procedimentos determinados 
no item 8 do Edital 001/2019 de abertura, e Edital de 
Convocação. Escores e desempenhos enviados por e-mail. 

Situação 
mantida. 

0143004977 111 

Avaliação de Perfil-Psicoteste, de caráter eliminatório, trata-se 
de testes científicos aplicados por profissionais credenciados da 
Psicologia e reconhecidos pelo Conselho Federal de Psicologia 
como idôneos para a aferição observando as competências 
psicológicas e comportamentais mais adequadas ao cargo 
pretendido. Foram efetuados os procedimentos determinados 
no item 8 do Edital 001/2019 de abertura, e Edital de 
Convocação. Escores e desempenhos enviados por e-mail. 

Situação 
mantida. 

0143005160 111 

Avaliação de Perfil-Psicoteste, de caráter eliminatório, trata-se 
de testes científicos aplicados por profissionais credenciados da 
Psicologia e reconhecidos pelo Conselho Federal de Psicologia 
como idôneos para a aferição observando as competências 
psicológicas e comportamentais mais adequadas ao cargo 
pretendido. Foram efetuados os procedimentos determinados 
no item 8 do Edital 001/2019 de abertura, e Edital de 
Convocação. Escores e desempenhos enviados por e-mail. 

Situação 
mantida. 

0143005489 111 

Avaliação de Perfil-Psicoteste, de caráter eliminatório, trata-se 
de testes científicos aplicados por profissionais credenciados da 
Psicologia e reconhecidos pelo Conselho Federal de Psicologia 
como idôneos para a aferição observando as competências 
psicológicas e comportamentais mais adequadas ao cargo 
pretendido. Foram efetuados os procedimentos determinados 
no item 8 do Edital 001/2019 de abertura, e Edital de 
Convocação. Escores e desempenhos enviados por e-mail. 

Situação 
mantida. 

0143004565 112 

Avaliação de Perfil-Psicoteste, de caráter eliminatório, trata-se 
de testes científicos aplicados por profissionais credenciados da 
Psicologia e reconhecidos pelo Conselho Federal de Psicologia 
como idôneos para a aferição observando as competências 
psicológicas e comportamentais mais adequadas ao cargo 
pretendido. Foram efetuados os procedimentos determinados 
no item 8 do Edital 001/2019 de abertura, e Edital de 
Convocação. Escores e desempenhos enviados por e-mail. 

Situação 
mantida. 

0143004733 113 

Avaliação de Perfil-Psicoteste, de caráter eliminatório, trata-se 
de testes científicos aplicados por profissionais credenciados da 
Psicologia e reconhecidos pelo Conselho Federal de Psicologia 
como idôneos para a aferição observando as competências 
psicológicas e comportamentais mais adequadas ao cargo 
pretendido. Foram efetuados os procedimentos determinados 
no item 8 do Edital 001/2019 de abertura, e Edital de 
Convocação. Escores e desempenhos enviados por e-mail. 

Situação 
mantida. 
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0143001761 115 Fora de Contexto. 
Situação 
mantida. 

0143004945 116 

Avaliação de Perfil-Psicoteste, de caráter eliminatório, trata-se 
de testes científicos aplicados por profissionais credenciados da 
Psicologia e reconhecidos pelo Conselho Federal de Psicologia 
como idôneos para a aferição observando as competências 
psicológicas e comportamentais mais adequadas ao cargo 
pretendido. Foram efetuados os procedimentos determinados 
no item 8 do Edital 001/2019 de abertura, e Edital de 
Convocação. Escores e desempenhos enviados por e-mail. 

Situação 
mantida. 

0143004980 116 

Avaliação de Perfil-Psicoteste, de caráter eliminatório, trata-se 
de testes científicos aplicados por profissionais credenciados da 
Psicologia e reconhecidos pelo Conselho Federal de Psicologia 
como idôneos para a aferição observando as competências 
psicológicas e comportamentais mais adequadas ao cargo 
pretendido. Foram efetuados os procedimentos determinados 
no item 8 do Edital 001/2019 de abertura, e Edital de 
Convocação. Escores e desempenhos enviados por e-mail. 

Situação 
mantida. 

0143005142 116 

Avaliação de Perfil-Psicoteste, de caráter eliminatório, trata-se 
de testes científicos aplicados por profissionais credenciados da 
Psicologia e reconhecidos pelo Conselho Federal de Psicologia 
como idôneos para a aferição observando as competências 
psicológicas e comportamentais mais adequadas ao cargo 
pretendido. Foram efetuados os procedimentos determinados 
no item 8 do Edital 001/2019 de abertura, e Edital de 
Convocação. Escores e desempenhos enviados por e-mail. 

Situação 
mantida. 

0143004905 117 

Avaliação de Perfil-Psicoteste, de caráter eliminatório, trata-se 
de testes científicos aplicados por profissionais credenciados da 
Psicologia e reconhecidos pelo Conselho Federal de Psicologia 
como idôneos para a aferição observando as competências 
psicológicas e comportamentais mais adequadas ao cargo 
pretendido. Foram efetuados os procedimentos determinados 
no item 8 do Edital 001/2019 de abertura, e Edital de 
Convocação. Escores e desempenhos enviados por e-mail. 

Situação 
mantida. 

0143000870 118 

Avaliação de Perfil-Psicoteste, de caráter eliminatório, trata-se 
de testes científicos aplicados por profissionais credenciados da 
Psicologia e reconhecidos pelo Conselho Federal de Psicologia 
como idôneos para a aferição observando as competências 
psicológicas e comportamentais mais adequadas ao cargo 
pretendido. Foram efetuados os procedimentos determinados 
no item 8 do Edital 001/2019 de abertura, e Edital de 
Convocação. Escores e desempenhos enviados por e-mail. 

Situação 
mantida. 

0143001233 118 

Avaliação de Perfil-Psicoteste, de caráter eliminatório, trata-se 
de testes científicos aplicados por profissionais credenciados da 
Psicologia e reconhecidos pelo Conselho Federal de Psicologia 
como idôneos para a aferição observando as competências 
psicológicas e comportamentais mais adequadas ao cargo 
pretendido. Foram efetuados os procedimentos determinados 
no item 8 do Edital 001/2019 de abertura, e Edital de 
Convocação. Escores e desempenhos enviados por e-mail. 

Situação 
mantida. 

0143004496 118 

Avaliação de Perfil-Psicoteste, de caráter eliminatório, trata-se 
de testes científicos aplicados por profissionais credenciados da 
Psicologia e reconhecidos pelo Conselho Federal de Psicologia 
como idôneos para a aferição observando as competências 
psicológicas e comportamentais mais adequadas ao cargo 
pretendido. Foram efetuados os procedimentos determinados 
no item 8 do Edital 001/2019 de abertura, e Edital de 
Convocação. Escores e desempenhos enviados por e-mail. 

Situação 
mantida. 
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0143005275 118 
Foram efetuados os procedimentos determinados no item 8 do 
Edital 001/2019 de abertura, e Edital de Convocação. 

Situação 
mantida. 

0143000015 201 

Avaliação de Perfil-Psicoteste, de caráter eliminatório, trata-se 
de testes científicos aplicados por profissionais credenciados da 
Psicologia e reconhecidos pelo Conselho Federal de Psicologia 
como idôneos para a aferição observando as competências 
psicológicas e comportamentais mais adequadas ao cargo 
pretendido. Foram efetuados os procedimentos determinados 
no item 8 do Edital 001/2019 de abertura, e Edital de 
Convocação. Escores e desempenhos enviados por e-mail. 

Situação 
mantida. 

0143000006 203 

Avaliação de Perfil-Psicoteste, de caráter eliminatório, trata-se 
de testes científicos aplicados por profissionais credenciados da 
Psicologia e reconhecidos pelo Conselho Federal de Psicologia 
como idôneos para a aferição observando as competências 
psicológicas e comportamentais mais adequadas ao cargo 
pretendido. Foram efetuados os procedimentos determinados 
no item 8 do Edital 001/2019 de abertura, e Edital de 
Convocação. Escores e desempenhos enviados por e-mail. 

Situação 
mantida. 

0143000078 203 

Avaliação de Perfil-Psicoteste, de caráter eliminatório, trata-se 
de testes científicos aplicados por profissionais credenciados da 
Psicologia e reconhecidos pelo Conselho Federal de Psicologia 
como idôneos para a aferição observando as competências 
psicológicas e comportamentais mais adequadas ao cargo 
pretendido. Foram efetuados os procedimentos determinados 
no item 8 do Edital 001/2019 de abertura, e Edital de 
Convocação. Escores e desempenhos enviados por e-mail. 

Situação 
mantida. 

0143000134 203 

Avaliação de Perfil-Psicoteste, de caráter eliminatório, trata-se 
de testes científicos aplicados por profissionais credenciados da 
Psicologia e reconhecidos pelo Conselho Federal de Psicologia 
como idôneos para a aferição observando as competências 
psicológicas e comportamentais mais adequadas ao cargo 
pretendido. Foram efetuados os procedimentos determinados 
no item 8 do Edital 001/2019 de abertura, e Edital de 
Convocação. Escores e desempenhos enviados por e-mail. 

Situação 
mantida. 

0143005229 203 

Avaliação de Perfil-Psicoteste, de caráter eliminatório, trata-se 
de testes científicos aplicados por profissionais credenciados da 
Psicologia e reconhecidos pelo Conselho Federal de Psicologia 
como idôneos para a aferição observando as competências 
psicológicas e comportamentais mais adequadas ao cargo 
pretendido. Foram efetuados os procedimentos determinados 
no item 8 do Edital 001/2019 de abertura, e Edital de 
Convocação. Escores e desempenhos enviados por e-mail. 

Situação 
mantida. 

0143005479 203 

Avaliação de Perfil-Psicoteste, de caráter eliminatório, trata-se 
de testes científicos aplicados por profissionais credenciados da 
Psicologia e reconhecidos pelo Conselho Federal de Psicologia 
como idôneos para a aferição observando as competências 
psicológicas e comportamentais mais adequadas ao cargo 
pretendido. Foram efetuados os procedimentos determinados 
no item 8 do Edital 001/2019 de abertura, e Edital de 
Convocação. Escores e desempenhos enviados por e-mail. 

Situação 
mantida. 

 


