Edição nº.3274 - XIII - Quarta, 28 de agosto de 2019

Sumário
ERRATA 005 DO EDITAL 001.2019 – ELEIÇÕES UNIFICADAS PARA O CONSELHO
TUTELAR - CALENDÁRIO DE ATIVIDADES
INFORMATIVO DO EDITAL 001.2019 – PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICADAS DO
CONSELHO TUTELAR, DO PRAZO DO RECURSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA
ERRATA 005 DO EDITAL 001.2019 – ELEIÇÕES UNIFICADAS PARA O CONSELHO
TUTELAR - CALENDÁRIO DE ATIVIDADES

ONDE SE LÊ: ANEXO I - CALENDÁRIO DE ATIVIDADES
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Por decisão da comissão eleitoral e a banca de avaliação psicológica ficou decidido que: No
dia 29 de Agosto de 2019, as 09:00, na Casa dos Conselho, será realizada a entrevista
devolutiva para os candidatos com resultado não aptos na Avaliação psicológica. No
momento da entrevista devolutiva o candidato poderá comparecer sozinho ou acompanhado
de um profissional de Psicologia, no entanto, para verificação do material e instrumentos
utilizados no teste, o candidato deverá contar com um profissional psicólogo, conforme a
resolução Conselho Federal de Psicologia número 002/2016. O candidato terá acesso a um
relatório proveniente da avaliação psicológica. Na ocasião, também será comunicado ao
candidato a possibilidade de realizar, novamente a testagem psicológica (teste Palográfico)
como uma prática técnica reconhecida pelo Conselho Federal de Psicologia. Após a
aplicação do reteste, será realizada uma entrevista devolutiva, momento qual o candidato
poderá comparecer sozinho ou acompanhado de um profissional de Psicologia. No entanto,
para verificação do material e instrumentos utilizados no teste, o candidato deverá contar
com um profissional psicólogo, conforme a resolução Conselho Federal de Psicologia
número 002/2016. Após isso, o candidato poderá entrar com recurso e na entrevista
devolutiva do recurso será imprescindível a presença do Psicólogo, conforme calendário
abaixo:
- Entrevista devolutiva – quinta-feira (29/08/2019) às 09:00 - (Casa dos Conselhos).
- Aplicação de reteste – sexta-feira, (30/08/2019) às 09:30 - (UNOPAR).
- Entrevista devolutiva – segunda-feira (02/09/2019) a 10:00 – (Casa dos Conselhos).
- Prazo para recurso – segunda (02/09/2019) das 13:00 até segunda-feira até as 17:00
(Casa dos Conselhos).
- Entrevista devolutiva após recurso, terça-feira (03/09/2019), às 09:00 - (Casa dos
Conselhos).
Teixeira de Freitas, 28 de agosto de 2019.
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