AVISO Nº. 018/2011
RECURSO ADMINISTRATIVO – TESTE DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

O CEAT, faz tornar público o presente AVISO Nº 018/2011, sobre o Recurso Administrativo – Teste de
Avaliação Psicológica do Concurso Público n.º001/2001 – Manaustrans/PMM do Cargo de Agente da
Autoridade de Trânsito.
Os candidatos considerados INAPTOS nos Testes Psicológicos, realizados nos dias 30 e 31 de julho de
2011, poderão ter acesso aos testes, assim como aos laudos elaborados pela equipe de Psicólogos.
Os interessados deverão dirigir-se ao Centro de Estudos Avançados e Treinamento - CEAT, e entregar o
formulário específico (Pedido de Recurso Administrativo – Teste de Avaliação Psicológica) disponível no
site www.ceatconcursos.com.br. Os pedidos serão recebidos somente nos dias 11 e 12 de agosto de 2011,
no horário comercial, na sede do CEAT-Manaus.
A relação dos interessados com data e horário das entrevistas, estarão disponíveis no site, a partir do dia
12 de agosto de 2011, após as 19h.
As entrevistas se darão com hora marcada nos dias 13 e 14 de agosto de 2011, e serão realizadas no
escritório do Centro de Estudos Avançados e Treinamento – CEAT à Rua 25, n.º 1031 – Conjunto
Castelo Branco, Bairro Parque Dez de Novembro (Próximo à Rua do Comércio, por trás da Cachaçaria
do Dedé)
Os horários serão preenchidos por ordem de chegada, quando da entrega do pedido e estarão assim
dispostos: sábado, dia 13/08/2011, à partir das 13h00, com duração de no máximo 30 minutos por
candidato, sendo o último atendimento às 17h30. No domingo, 14/08/2011, iniciará às 8h00, com duração
também de 30 minutos no máximo, com intervalo das 12h00h às 13h00, e com um último atendimento as
17h30.
Recomendamos aos candidatos que queiram obter as razões do Recurso Administrativo estejam
acompanhados de um Psicólogo independente, cujo custo se houver, correrá por conta do candidato.
A reavaliação ficará a cargo da mesma equipe que realizou os testes, e estará sujeita a confirmação dos
resultados, ou a alteração para a situação de APTO. A resposta estará disponível no site do CEAT, na
segunda-feira, dia 15 de agosto de 2011.
Nos casos em que houver alteração, o candidato estará apto a realizar a matrícula, desde que obedeça as
normas anteriormente descritas e disponíveis, e de posse de TODA documentação exigida, somente no
dia 15 de agosto de 2011.
As datas aqui mencionadas não sofrerão prorrogação.
SOMENTE OS CANDIDATOS NESSAS CONDIÇÕES SERÃO ACEITOS PARA O RECURSO
ADMINISTRATIVO, NÃO CABENDO SOLICITAÇÃO DOS CANDIDATOS CONSIDERADOS APTOS.

Manaus, 10 de agosto de 2011.

JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA DE ASSUNÇÃO
Secretário Municipal de Administração - SEMAD

