EDITAL DE CONCURSOS Nº 29/2006-SUSEPE
ANULAÇÃO PARCIAL

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA E DA SEGURANÇA, no uso de suas
atribuições legais, resolve ANULAR PARCIALMENTE o resultado da seleção psicológica
do concurso público para os cargos de Agente Penitenciário e Auxiliar de Serviços
Penitenciários, conforme as disposições a seguir:
1 ANULAÇÃO PARCIAL:
1.1 Devido as reiteradas impugnações por parte de candidatos com relação à etapa da
seleção psicológica realizada nos dias 10 e 11 de junho de 2006, que ensejaram
investigação por parte da SUSEPE e do Ministério Público quanto à validade do teste de
personalidade SZONDI TRIEB TEST junto ao Conselho Federal de Psicologia, decidiu-se
ANULAR PARCIALMENTE a seleção psicológica, especificamente no que diz respeito ao
teste SZONDI por este não ser recomendado pelo referido Conselho.
1.2 Os demais testes aplicados (teste de atenção e teste de inteligência) permanecem
válidos e inalterados.
1.3 A decisão é resultado de deliberação entre representantes da Superintendência dos
Serviços Penitenciários - SUSEPE, Procuradoria Geral do Estado - PGE, Fundação para o
Desenvolvimento de Recursos Humanos - FDRH e Ministério Público Estadual - MPE,
decorrente do Inquérito Civil nº. 149E06 e registrada em Termo de Comparecimento
lavrado no dia 23 de outubro de 2006 na sede da Promotoria de Justiça de Defesa do
Patrimônio Público.
1.4 Devido à necessidade de nova realização, em parte, da seleção psicológica, ficam
suspensos os resultados finais dos Cursos de Formação Profissional, divulgados nos
Editais nº 27 e 28/2006-SUSEPE, publicados, respectivamente, nos dias 04 e 10 de
outubro de 2006.
1.5 Uma nova classificação final poderá ocorrer conforme forem aprovados novos
candidatos na seleção psicológica e nas demais fases posteriores.
2 DISPOSIÇÕES FINAIS
2.1 O novo teste será aplicado na Fundação para o Desenvolvimento de Recursos
Humanos – FDRH, Av. Praia de Belas, 1595, Bairro Menino Deus, Porto Alegre - RS, nos
dias 18 e 19 de novembro de 2006.
2.2 Todos os candidatos aos cargos de Agente Penitenciário e Auxiliar de Serviços
Penitenciários que foram convocados pelo Edital nº. 15/2006-SUSEPE, publicado no DOE
de 02 de junho de 2006, e que compareceram para a realização da seleção psicológica,
SERÃO NOVAMENTE CONVOCADOS para realização de novo teste de personalidade,
conforme edital específico a ser publicado oportunamente no DOE, com a indicação do dia
e do horário em que cada candidato deverá comparecer.
Porto Alegre, 27 de outubro de 2006.

Omar Jacques Amorin
Secretário da Justiça e da Segurança

