
ATENÇÃO NOMEADOS EM 26/01/2022. 

AVALIAÇÃO DE INGRESSO - DMEST 

Informamos que os seguintes nomeados deverão comparecer ao DMEST no endereço infra, 

nos dias informados respeitando as orientações de atendimento que segue.  

Rua Washington Luiz, 675, Centro Histórico, em Porto Alegre (prédio 1 da Cientec). 

 Para realização da avaliação de saúde presencial no DMEST, sugerimos que os candidatos 

levem os exames originais, declaração de saúde, além do documento de identificação, pois o 

médico perito poderá solicitá-los, se assim entender necessário.  

Orientações para atendimento pericial 

Devido ao período de pandemia e a necessidade de medidas sanitárias de proteção e 

distanciamento social, recomendamos sua atenção aos pontos a seguir:  

Cumprimento do horário 

É necessário que o horário agendado seja cumprido para evitar aglomerações, chegando 

somente no horário indicado (com no máximo 5 minutos de antecedência) e sem 

acompanhantes.  

Uso da máscara facial x temperatura 

É obrigatório o uso de máscara para acessar as dependências da perícia, bem como será 

conferida a sua temperatura corporal com medidor infravermelho.  

Paciente com sintomas de síndrome gripal 

Este atendimento deverá ser reagendado através do RH do Órgão de origem de sua lotação 

(DRH SUSEPE), sendo responsabilidade do candidato, solicitar ao menos 24 horas antes da data 

prevista, bem como juntar atestado médio e enviar ao e-mail: cadastro-drh@susepe.rs.gov.br, 

mencionando no assunto o nome completo e o cargo que foi nomeado.  

Higienização e distanciamento 

Na entrada no departamento deverá passar pelo tapete sanitizante, após higienizar as mãos 

com álcool em gel. Todas as recomendações para higienização de superfícies, objetos e 

ambientes estão sendo cumpridas rigorosamente, assim como a organização do ambiente para 

manter o distanciamento.  

Avaliação Psicológica de ingresso 

Devido a pandemia a avaliação psicológica teve sua metodologia alterada, foi feita por correio 

eletrônico, motivo pelo qual há necessidade do envio da relação dos candidatos contendo: 

nome, identificação funcional, e-mail e telefone (informações já recebidas). Sendo enviado, 

por e-mail ao candidato, um questionário a ser preenchido, assinado e retornado para o 

DMEST para realização da avaliação psicológica informatizada. Caso a avaliação psicológica 

seja inconclusiva, o candidato será chamado para uma avaliação psicológica presencial.  

O laudo de ingresso será encaminhado diretamente ao Órgão de Recursos Humanos de origem 

viagem. 

 



AP FEMININO 

24/02/2022 13:00 JESSICA PIRES LOPES PACHECO 4779649 

24/02/2022 13:00 LUINA ALVES ALBERNAZ 4441850 

24/02/2022 13:30 AMANDA NATHALIA DA SILVA 4441885 

24/02/2022 13:30 GIZELLE DE MELLO COSTA DE SOUZA 4730801 

    

    APA  

25/02/2022 08:00 WALNER DE LIMA RIBEIRO 4779550 

25/02/2022 08:30 CASSIA CIBELE SILVEIRA GONÇALVES 4784111 

25/02/2022 09:00 ANDRESSA KAYSER 4779568 

25/02/2022 09:30 CHEILA RAQUEL MEYER 4779576 

25/02/2022 10:00 JORGE MATEUS BARCHET DE CARVALHO 4779584 

25/02/2022 14:00 MARIANA SANTOS DE BRITO 4779495 

25/02/2022 14:00 HILTON GNOCCHI PIRES 4784146 

25/02/2022 14:30 FABIANA DIAS PILAR 4779509 

25/02/2022 14:30 VIVIANE DOS SANTOS RODRIGUES MORAIS 4779517 

25/02/2022 15:00 CARLOS HENRIQUE PACHECO OLEQUES 4779525 

25/02/2022 15:00 DANIEL PAZ FONSECA 4756258 

25/02/2022 15:30 RODRIGO BRUNELLO DIAS 4779541 

 


