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O SUPERINTENDENTE DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS, no uso de suas 

atribuições legais AUTORIZA a realização de processo seletivo interno para formação de 

cadastro reserva de Agentes Penitenciários do sexo masculino e feminino, para integrarem o 

quadro do Grupo de Ações Especiais da SUSEPE – GAES. 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 O presente processo visa selecionar, obedecendo o estabelecido no Decreto 53.931 de 22 

de fevereiro de 2018, servidores voluntários que desejam integrar o GAES. 

1.2 O concurso terá duas fases, conforme disposto a seguir. 

1.2.1 A primeira fase do concurso será composta de quatro (4) etapas, sendo: 

a) Inscrição ao processo seletivo; 

b) Teste de Aptidão Física - TAF, de caráter unicamente eliminatório; 

c) Avaliação Psicológica, de caráter unicamente eliminatório; 

d) Entrevista, de caráter unicamente eliminatório. 

1.2.2 A segunda fase do concurso será composta de duas (2) etapas, sendo: 

a) Curso de Operações Prisionais Especiais - COPE, de caráter eliminatório e classificatório; 

b) Estágio em Operações Prisionais Especiais, de caráter unicamente eliminatório. 

1.3 O candidato considerado “inapto” em qualquer etapa do concurso será eliminado e não 

poderá prosseguir no processo.  

1.4 O concurso será regido por este edital e seus anexos. 

1.5 Poderão ser convidados, em caráter de exceção, para participar apenas do COPE outros 

servidores da instituição, bem como de outras forças. Estes não concorrem ao processo 

seletivo para integrar o GAES; 

1.6 Os candidatos convidados deverão apresentar um atestado médico (ANEXO II) que 

comprove a condição física para a realização do TAF (ANEXO I)e do COPE;  

1.7 O COPE  poderá ser postergado se não atingir um quórum mínimo de alunos que viabilize 

o curso, entre participantes da seleção para o GAES e convidados. Caso não seja atingido esse 

efetivo, os aprovados nas etapas anteriores deste processo para integrar o GAES estarão aptos 

para o Curso de Operações Prisionais Especiais por 1 (um) ano (prorrogável por igual 

período) a partir da data de publicação da lista final de aptos para o COPE; 

1.8 O Candidato selecionado, que aguardará o próximo COPE, deverá apresentar atestado 

médico atualizado, conforme dispõe o item 5.4. 

2. DA PRIMEIRA FASE DO CONCURSO: 
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2.1 INSCRIÇÃO AO PROCESSO SELETIVO: 

2.1.1 Dos requisitos: 

2.1.1.1 Ser VOLUNTÁRIO. 

2.1.1.2 Ser Agente Penitenciário, lotado na SUSEPE, masculino ou feminino. 

2.1.1.3 Possuir e-mail funcional da SUSEPE. 

2.1.1.4  Preencher a ficha de inscrição ao processo seletivo e enviá-la dentro do prazo 

estabelecido. 

2.1.1.5 Ter conduta ilibada. 

2.1.2  Das inscrições: 
2.1.2.1 As inscrições serão realizadas no período de 10/10/2019 até 31/10/2019, via Ficha de 

Inscrição, conforme ANEXO III deste edital e estará disponível na intranet da 

SUSEPE, devendo ser enviadas pelo endereço eletrônico funcional do  

CANDIDATO  para  gaes-treinamento@susepe.rs.gov.br. 

 

2.2 TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – TAF. 

2.2.1 O TAF, de caráter unicamente eliminatório, visa avaliar a capacidade do candidato 

para suportar, física e organicamente, as exigências da prática de atividades físicas a 

que será submetido durante o COPE, o Estágio em Operações Prisionais Especiais e as 

tarefas típicas do GAES. 

2.2.2 O candidato deverá comparecer em data, local e horário a serem determinados pelo 

ESP/GAES, com roupa apropriada para a prática de educação física, munido da 

carteira funcional e de atestado médico (original ou cópia autenticada em cartório) 

específico para tal fim. 

2.2.3 O atestado médico disposto no anexo II deverá ser expedido não máximo de trinta (30) 

dias anterior a realização do TAF. 

2.2.4  O atestado médico deverá ser entregue pelo candidato para a ESP/GAES no dia e 

horário em que foi convocado para o TAF e será retido pela ESP/GAES. Não será 

aceita a entrega de atestado médico em outro momento. 

2.2.5 O candidato que deixar de apresentar o atestado médico será impedido de realizar os 

testes, sendo, consequentemente, eliminado do concurso. 

2.2.6 O TAF será composto de 6 (seis) testes especificados a seguir, os quais serão 

aplicados nesta ordem: 

2.2.7 a) FLEXÃO EM BARRA FIXA; 

2.2.8 b) FLEXÃO ABDOMINAL EM UM (01) MINUTO; 

2.2.9 c) FLEXÃO DE BRAÇO; 

2.2.10 d) CORRIDA DE 12 MINUTOS; 

2.2.11 e) CORRIDA DE VELOCIDADE DE 100 METROS; 

2.2.12 f) NATAÇÃO 50 METROS. 

2.2.13 O candidato, do sexo masculino ou feminino, será eliminado se não atingir o 

desempenho mínimo exigido no quadro disposto no ANEXO I deste edital. 

2.2.14 A forma de execução dos exercícios, para os candidatos do sexo masculino e 

feminino, deverá seguir o disposto no ANEXO I. 

2.2.15 O candidato terá duas tentativas para realizar cada teste, exceto o previsto no item 

2.2.10, CORRIDA DE 12 MINUTOS, o qual terá apenas um (01) tentativa. 

mailto:gaes-treinamento@susepe.rs.gov.br
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2.2.16 O candidato será considerado “inapto” nos testes que não realizar, bem como quando 

não atingir os índices previstos no ANEXO I, dentro do limite de tentativas 

estipuladas no item 2.2.15. 

2.2.17 O candidato considerado “inapto” em um teste não poderá prosseguir no TAF.  

 

2.3 AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA: 

2.3.1 A entrevista psicológica coletiva e/ou individual será realizada pela SASS - Seção de 

Atendimento ao Servidor da SUSEPE, em dia e local a ser divulgado  na intranet da 

SUSEPE. 

2.3.2 Somente os candidatos considerados aptos no TAF poderão realizar a avaliação 

psicológica. 

2.3.3 A avaliação psicológica será de caráter eliminatório. 

2.3.4 A avaliação psicológica consistirá na utilização de instrumentos psicológicos 

(dinâmica de grupo e entrevista individual), que permitem identificar a 

compatibilidade de aspectos psicológicos do candidato com o perfil e as atribuições do 

cargo, visando verificar, entre outros: 

2.3.5 a) capacidade de concentração e atenção; 

2.3.6 b) controle emocional (emotividade, segurança, estabilidade emocional, extroversão, 

vulnerabilidade, entre outros); 

2.3.7 c) relacionamento interpessoal (confiança; altruísmo, ponderação, assertividade, 

complacência, trabalho em grupo, entre outros); 

2.3.8 d) características de personalidade (senso de dever, autodisciplina, hierarquia, ordem, 

dinamismo, persistência, entre outros); 

2.3.9 e) Raciocínio lógico. 

2.3.10 A avaliação psicológica avaliará também as características de personalidade restritivas 

ou impeditivas ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo como, por exemplo, 

agressividade inadequada, impulsividade inadequada, rigidez de conduta, ansiedade 

exacerbada, sensibilidade exacerbada, trabalho em grupo e picos patológicos. 

2.3.11 Na avaliação psicológica, o candidato será considerado “apto” ou “inapto”. 

2.3.12 O candidato considerado “inapto” na avaliação psicológica será eliminado do 

concurso. 

 

2.4 ENTREVISTA: 

2.4.1 A entrevista, de caráter unicamente eliminatório, será realizada por integrantes da 

coordenação do GAES e visa avaliar as motivações pessoais do candidato para 

ingressar e permanecer no grupo, disponibilidade de horários, viagens, rotinas diversas 

de labor, também servirá para esclarecer dúvidas do candidato quanto ao desempenho 

de suas funções, ao funcionamento, atribuições e rotinas de trabalho do grupo. 

2.4.2 O candidato poderá, a partir da entrevista, desistir do processo seletivo, sendo 

considerado “inapto”. 

2.4.3 O candidato será convocado pela intranet da SUSEPE, devendo comparecer no dia e 

horário definidos. 

2.4.4 O candidato que não comparecer à entrevista será considerado “inapto”. 

2.4.5 Na entrevista, o candidato será considerado “apto” ou “inapto”. 

3 DA SEGUNDA FASE DO CONCURSO: 
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3.1 CURSO DE OPERAÇÕES PRISIONAIS ESPECIAIS – COPE 

3.1.1 O COPE, de caráter classificatório e eliminatório, regular-se-á pelo respectivo Plano 

de Ensino do GAES e pelas normas em vigor no grupo. 

3.1.2 O candidato que estiver frequentando o curso estará voluntariamente e sujeito a tempo 

integral com dedicação exclusiva, executando atividades que poderão se desenvolver 

nos horários diurnos e/ou noturnos, inclusive aos sábados, domingos e feriados. 

3.1.3 O resultado obtido no COPE, indicará se o aluno está “apto” ou “inapto” e a sua 

classificação, no caso de “apto”. 

4 ESTÁGIO EM OPERAÇÕES PRISIONAIS ESPECIAIS 

4.1 A aprovação e a classificação no COPE não garantem ao candidato o direito à vaga no 

Estágio em Operações Prisionais Especiais, dependendo de ato administrativo de 

competência do chefe do DSEP, que observará a oportunidade e a conveniência da 

Administração. 

4.2 Somente poderá iniciar o Estágio em Operações Prisionais Especiais o candidato que, 

além de ser considerado apto em todas as fases anteriores, estiver lotado e possuir 01 (um) 

ano de efetivo exercício na SUSEPE. 

4.3 O Estágio em Operações Prisionais Especiais será realizado pelo GAES, na base do grupo, 

em Porto Alegre/RS. 

4.4 O Estágio em Operações Prisionais Especiais terá a duração de seis (06) meses e visa 

qualificação e a adaptação do candidato às atividades operacionais do GAES. 

4.5 O candidato desde o primeiro dia passará a integrar o efetivo funcional do GAES, 

passando a atuar como operacional do grupo. 

4.6 Se o operacional não se adaptar, por iniciativa própria, dentro do prazo do Estágio em 

Operações Prisionais Especiais às funções operacionais, solicitará formalmente a sua 

saída, sendo considerado “inapto”.  

4.7 A qualquer tempo, até o final do Estágio em Operações Prisionais Especiais o candidato 

poderá ser considerado “inapto” pela Coordenação do GAES. 

4.8 O candidato considerado “inapto” nesta etapa será encaminhado para o DSEP, para ser 

lotado onde melhor convier à Administração Pública. 

5 DOS RECURSOS 
5.1 Os recursos, disponíveis a todas etapas do concurso, devem ser interpostos no prazo 

máximo de dois (02) dias úteis após a data de divulgação dos resultados, pelo candidato 

ou pelo seu procurador constituído, com a devida procuração. 

5.2 No recurso, o candidato deverá se identificar e expor os motivos pelo quais está 

recorrendo, endereçando-o para o e-mail gaes-treinamento@susepe.rs.gov.br. 

5.3 O GAES terá o prazo de até dois (02) dias úteis para responder ao recurso e endereçá-lo 

ao e-mail funcional do candidato. 

5.4 Acolhido o recurso, o candidato aproveitará todas as etapas em que foi considerado apto, 

podendo repetir a etapa recorrida, prosseguir no certame ou aproveitar as etapas 

concluídas para o próximo processo seletivo, conforme decisão do GAES.  

6 DISPOSIÇÕES GERAIS. 
6.1 Durante todo o processo seletivo não haverá pagamento de diárias pelo GAES, sendo que 

as despesas de alimentação, hospedagem e transporte correrão por parte do candidato. 

6.2 As datas, os horários e os locais de todas as etapas do processo seletivo serão divulgados 

na intranet da SUSEPE. 

mailto:gaes-treinamento@susepe.rs.gov.br
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6.3 O cadastro reserva terá um prazo de duração de um (01) ano a contar da data de conclusão 

do COPE, podendo ser prorrogado por igual período, uma única vez, a critério do GAES. 

6.4 Durante todo o processo seletivo o candidato poderá ser investigado na sua vida pregressa, 

caso seja constatado algum fato que afete a sua conduta ilibada, o mesmo será 

automaticamente considerado inapto. 

6.5 O aluno participante como convidado do COPE, em nenhuma hipótese, poderá  aproveitar 

esta etapa do processo seletivo para fins de ingresso ao GAES. 

6.6 Apenas, os candidatos aptos em todas as etapas do mesmo processo seletivo poderão 

ingressar no GAES, vedado qualquer tipo de aproveitamento de etapas para novos 

processos, exceto os oriundos de decisão do GAES em recursos proferidos. 

6.7 Os casos omissos do presente Edital serão analisados e solucionados pela ESP/GAES 

GAES. 

 

 

 

 

 

 

Porto Alegre, 01 de outubro de 2019. 

 

 

 

 

________________________________ 

Cesar Augusto Ouriques da Veiga 

Superintendente dos Serviços Penitenciários 
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ANEXO I 

 

 

O quadro abaixo especifica os testes exigidos e suas formas de execução: 

 

EXERCÍCIOS EXECUÇÃO e REGRAMENTO 

FLEXÃO EM 

BARRA FIXA 

A metodologia para a preparação e execução do teste será a seguinte: 

I – Posição inicial: ao comando “em posição”, o operacional deverá se 

dependurar na barra, com pegada livre (pronação ou supinação) e 

cotovelos estendidos, podendo receber ajuda para atingir essa posição, 

sem contato com o solo e sem contato com as barras de sustentação 

laterais; 

II – Movimento: ao comando “iniciar”, dado pelo avaliador, o 

operacional flexionará simultaneamente os cotovelos até o queixo 

ultrapassar a parte superior da barra, em seguida estenderá novamente os 

cotovelos até a posição inicial; 

III - A contagem das execuções corretas levará em consideração o 

seguinte: 

a) passar o queixo da barra fixa; 

b) o movimento só será considerado completo após a extensão dos 

cotovelos; 

c) a não extensão dos cotovelos antes do início de uma nova execução 

será considerada um movimento incorreto, não sendo computado no 

desempenho do candidato. 

IV – Não serão computadas as execuções com movimentos incorretos 

das pernas (PEDALADAS); 

V - O avaliador contará em voz alta as execuções, repetindo a última 

correta, caso ocorra alguma incorreta; 

VI - Cada candidato terá duas tentativa para realizar o teste; 

VII – A quantidade a ser atingida para o sexo masculino é de dez 

(10) repetições e para o sexo feminino é de duas (02) repetições. 

FLEXÃO 

ABDOMINAL EM 

UM (01) MINUTO 

A metodologia para a preparação e execução do teste será a seguinte: 

I - Posição inicial: o operacional inicia o teste em decúbito dorsal 

(deitado de costas), com os joelhos flexionados formando um ângulo 

próximo de 90 graus, as plantas dos pés devem estar apoiadas e os 

dorsos das mãos encostados no chão; 

II - Movimento: o operacional executará a flexão máxima elevando o 

tronco, sem elevar o quadril, até que os cotovelos cheguem à linha 

lateral dos joelhos, retornando à posição inicial, antes de iniciar a 

próxima flexão; 

III - A contagem de cada execução, realizada pelo avaliador, se dará 

quando o candidato retornar à posição inicial; 

IV - O tempo de início e o de término serão comandados pelo avaliador; 

V - O avaliador designará um auxiliar para manusear o cronômetro, que 

obedecerá a ordem de início para iniciar a contagem do cronômetro e 
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avisará quando o mesmo atingir a marca de um (01) minuto, momento 

em que devem ser anotadas as flexões realizadas por completo; 

VI - Caso o candidato não consiga chegar com os cotovelos na linha 

lateral dos joelhos ou deixe de retornar a posição inicial, a execução será 

considerada incorreta, não sendo computado no seu desempenho;  

VII - Um auxiliar fixará as pernas do candidato durante toda a execução 

do teste; 

VIII - Cada candidato terá duas tentativa para realizar o teste; 

IX - A quantidade a ser atingida para o sexo masculino é de 

quarenta e cinco (45) repetições e para o sexo feminino é de trinta e 

cinco (35) repetições.  

FLEXÃO DE 

BRAÇO 

A metodologia para a preparação e execução do teste será a seguinte: 

I - Posição inicial: o candidato deverá apoiar as mãos no solo, separadas 

e próximas a largura dos ombros, braços estendidos e dedos indicadores 

paralelos e voltados para frente, mantendo um alinhamento corporal 

entre tronco, quadril e pernas; 

II - Movimento: ao sinal do avaliador o candidato deverá flexionar os 

cotovelos até formar um ângulo próximo de 90 graus entre braço e 

antebraço, devendo retornar à posição inicial, estendendo os cotovelos; 

III - As execuções incorretas ou os movimentos incompletos não serão 

computados; 

IV - Os movimentos devem ser ininterruptos; 

V - Os cotovelos devem estar estendidos para o início do movimento de 

flexão; 

VI - O operacional, durante a execução dos movimentos deverá 

permanecer com a coluna ereta (respeitando as curvaturas naturais) e os 

joelhos estendidos; 

VII - A movimentação de quadris ou pernas, fora dos padrões 

estabelecidos anteriormente, como forma de auxiliar a execução do 

movimento, invalidará a execução, não sendo computado; 

VIII - Cada candidato terá duas tentativas para realizar o teste; 

IX - A quantidade a ser atingida para o sexo masculino é de 

quarenta (40) repetições e para o sexo feminino é de vinte (20) 

repetições. 

 

 

 

CORRIDA DE 12 

MINUTOS 

A metodologia para a preparação e execução do teste será a seguinte: 

I – Ao sinal sonoro o candidato deverá efetuar o percurso mínimo 

exigido no tempo máximo de doze (12) minutos;  

II - O operacional poderá, durante os 12 (doze) minutos, deslocar em 

qualquer ritmo, correndo ou caminhando, podendo, inclusive, parar e 

depois prosseguir; 

III – O início e o término do teste serão indicados ao comando do 

avaliador, emitido por sinal sonoro; 

IV - Cada candidato terá apenas uma tentativa para realizar o teste; 

V - Não será permitido ao candidato dar ou receber qualquer tipo de 

ajuda física, sendo considerado inapto se isto ocorrer; 
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VI - O teste de corrida de 12 (doze) minutos deverá ser aplicado em uma 

pista com condições adequadas, apropriada para corrida, com 

possibilidade de aferição dos metros a serem percorridos; 

VII - O piso da pista de corrida de 12 (doze) minutos poderá ser 

asfáltico, de concreto, sintético, de carvão, de cascalho, de saibro, dentre 

outros tipos de materiais existentes; 

VIII - A distância mínima a ser percorrida para o sexo masculino é 

de dois mil e seiscentos metros (2600) e para o sexo feminino é de 

dos mil e duzentos metros (2200). 

CORRIDA DE 

VELOCIDADE DE 

100 METROS 

A metodologia para a preparação e execução do teste será a seguinte: 

I - O teste será realizado em terreno plano, onde deverá haver a 

demarcação das linhas de largada e de chegada, compreendendo a 

distância de 100 (cem) metros entre elas;  

II – Ao comando de “pronto” do avaliador de partida, o candidato 

deverá se posicionar atrás da linha de largada e pronto para iniciar a 

prova. Ao sinal sonoro, realizado pelo avaliador de partida através de 

implemento específico, o operacional irá correr em direção  a linha de 

chegada. 

III – A cronometragem será feita pelo avaliador de chegada, o qual 

estará sobre a linha de chegada. 

IV – O cronômetro será acionado com o sinal sonoro do avaliador de 

partida e será travado quando o candidato ultrapassar com o peito a linha 

de chegada; 

V - Não será autorizado o uso de bloco de partida para a largada; 

VI - Caso o candidato realize uma saída falsa (acusada por um auxiliar), 

ele será considerado inapto; 

VII - Cada candidato terá duas tentativas para realizar o teste; 

VIII – O tempo máximo para o sexo masculino é de dezesseis 

segundos (16’) e para o sexo feminino é de dezoito segundos (18’). 

NATAÇÃO 

A metodologia para a preparação e execução do teste de natação para os 

operacionais, será a seguinte: 

I – O candidato masculino deverá vestir sunga e a candidata feminina 

maiô, ambos deverão ter óculos e touca de natação para poder iniciar a 

prova; 

II - Ao comando “em posição”, o operacional deverá posicionar-se em 

pé, dentro da piscina, junto à parede interna, indicada pelo avaliador, 

pronto para iniciar o teste; 

III – Ao comando do avaliador, emitido por sinal sonoro, o operacional 

deverá nadar 50 (cinquenta) metros em nado livre, qualquer estilo, 

podendo impulsionar-se na parede interna; 

IV – Na virada o operacional deverá tocar a parede interna, podendo 

impulsionar-se na mesma; 

V – A chegada dar-se-á quando o operacional tocar, com qualquer parte 

do corpo, a parede interna de chegada. 

VI - Será concedida apenas uma tentativa. 
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VII - Não será permitido ao candidato, sendo considerado inapto se 

ocorrer: 

a – Apoiar-se ou impulsionar-se na borda lateral, na parede lateral ou 

nas raias; 

b – Apoiar-se no fundo da piscina, após o início do exercício; 

c – Dar ou receber qualquer ajuda física durante a execução do 

exercício; 

d – Utilizar qualquer acessório que facilite o ato de nadar, exceto touca e 

óculos próprios para natação. 

VIII - O teste de natação deverá ser realizado em piscina com a extensão 

de 25 (vinte e cinco) ou 50 (cinquenta) metros. Não são exigidas linhas 

orientadoras no fundo da piscina.  

IX - Cada candidato terá duas tentativas para realizar o teste; 

XX - O tempo máximo para o sexo masculino é de cinqüenta e cinco 

segundos (55’) e para o sexo feminino é de sessenta e cinco segundos 

(65’). 

 

Quadro dos testes físicos exigidos: 

 

TESTES MASCULINO FEMININO 

FLEXÃO EM BARRA FIXA 10 repetições 2 repetições 

FLEXÃO ABDOMINAL EM 
UM (01) MINUTO 

45 repetições 35 repetições 

FLEXÃO DE BRAÇO 40 repetições 20 repetições 

CORRIDA DE 12 
MINUTOS 

2600 metros 2200 metros 

CORRIDA DE 
VELOCIDADE DE 100 

METROS 
16 segundos 18 segundos 

NATAÇÃO 50 METROS 55 segundos 65 segundos 
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ANEXO II 

 

 

 

ATESTADO MÉDICO  

 

 

 

Declaro, que o Sr(a). ___________________________________________, documento de 

identidade ________________________ e CPF ________________________, encontra-se 

apto e em pleno gozo de sua saúde física, capacitando-se desta forma a submeter-se aos testes 

exigidos no Teste de Aptidão Física relativo ao processo seletivo interno da SUSEPE, bem 

como ao COPE. 

 

 

 

 

 

___________, _____ de ____________ de 2019.  

 

 

 

 

 

Nome do Médico  

 

CRM do Médico  
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ANEXO III 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO  
PROCESSO SELETIVO INTERNO 2019 

 

NOME COMPLETO  

DATA DE NASCIMENTO  

SEXO  

ID  

TELEFONE(S) PARTICULAR, 

COM DDD 
 

ENDEREÇO RESIDENCIAL  

E-MAIL FUNCIONAL  

LOTAÇÃO (CASA PRISIONAL)  

E-MAIL E TELEFONE 

(LOCAL DE LOTAÇÃO) 
 

TEMPO EXERCÍCIO DA 

FUNÇÃO DE AGENTE 

PENITENCIÁRIO 

 

NOME E ETELEFONE(S) PARA 

RECADO, COM DDD 
 

FORMAÇÃO ACADÊMICA  

CURSOS OPERACIONAIS 

REALIZADOS 
 

 

OBSERVAÇÕES:  

 

1. Esta ficha de inscrição deverá ser PREENCHIDA DIGITALMENTE e 

encaminhada pelo E-MAIL FUNCIONAL DO CANDIDATO para o e-mail   

gaes-treinamento@susepe.rs.gov.br até a data limite especificada no edital; 
 

2. SALVAR, preferencialmente, em DOC ou DOCX. 
 

 

 

mailto:gaes-treinamento@susepe.rs.gov.br
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ANEXO IV 

  

RECURSO 
PROCESSO SELETIVO INTERNO 2019 

 

Nome:                                                                              AL:  

ID: 

ETAPA: 

 
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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__Data:_____________ Horário:                                 

Ass.:____________________ 

 
             Deferido                    Indeferido                   Data:________________ 

 
PREVISÃO DO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO  2019-2020 
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ACONTECIMENTOS Data 

Abertura das inscrições 10/10/19 

Fechamento das inscrições 31/10/19 

Homologação das inscrições 04/11/19 

Divulgação das inscrições deferidas 04/11/19 

Abertura do prazo para recurso das inscrições 04/11/19 

Fechamento do prazo para recurso 08/11/19 

Lista definitiva das inscrições 11/11/19 

Lista de convocados para o TAF 11/11/19 

Divulgação da data para realização do TAF 11/11/19 

DATAS PROVÁVEIS:  

Dia do TAF 29/11/19 

Lista preliminar de aprovados no TAF 02/12/19 

Abertura do prazo para recurso do TAF 02/12/19 

Fechamento do prazo para recurso do TAF 06/12/19 

Lista definitiva dos aprovados no TAF 10/12/19 

Lista de convocados para o teste psicotécnico SASS 10/12/19 

Divulgação da data para realização do psicotécnico SASS 10/12/19 

Período de aplicação dos testes psicotécnicos SASS 
16/12/19 a 
19/12/19 

Lista preliminar de aprovados no psicotécnico SASS 06/01/20 

Abertura do prazo para recurso do psicotécnico SASS 06/01/20 

Fechamento do prazo para recurso do psicotécnico SASS 10/01/20 

Lista definitiva de aprovados no psicotécnico SASS 14/01/20 

Lista de convocados para entrevista com a Coordenação do GAES 14/01/20 

Divulgação da data para a realização da entrevista com a Coordenação 
do GAES 

14/01/20 

Período de entrevistas 
03/02/20 a 
07/02/20 

Divulgação lista preliminar dos aprovados na entrevista com a 
Coordenação do GAES 

11/02/20 

Abertura do prazo para recurso da entrevista com a Coordenação do 
GAES 

11/02/20 

Fechamento do prazo para recurso da entrevista com a Coordenação do 
GAES 

14/02/20 

Lista definitiva de aprovados na entrevista com a Coordenação do 
GAES 

18/02/20 

Divulgação lista de convocados para o IV COPE 18/02/20 

Divulgação da data para início do IV COPE 18/02/20 

Abertura do  IV COPE 10/03/20 

Encerramento do IV COPE 24/03/20 


