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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS  

DO ESTADO DE SÃO PAULO 
 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO – EDITAL Nº 02/2021 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 

(Contendo a Retificação nº 01) 

 
 

O CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DO ESTADO DE SÃO PAULO – CRECI-SP, 

através do Instituto de Educação e Desenvolvimento Social Nosso Rumo, CONVOCA os candidatos 

habilitados no Processo Seletivo Público Simplificado, Edital 02/2021, para a etapa de Avaliação Psicológica 

a realizar-se no dia, horário e local apontados No Anexo I deste Edital. Os candidatos também poderão 

realizar a consulta individual do local de avaliação através do site www.nossorumo.org.br, acessando “Todos 

os Processos” → “Processos em Andamento”, → Conselho Regional de Corretores de Imóveis do 

Estado de São Paulo – CRECI-SP – Processo Seletivo Público Simplificado – 02/2021 → “Saiba Mais”, e 

acesse o ícone de “Local de Avaliação Psicológica”. 

 

1. DA REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 

 

1.1. O candidato deverá atentar-se aos critérios estabelecidos no Edital de Abertura em sua totalidade, não 

podendo alegar desconhecimento. 

 

1.2. O Instituto Nosso Rumo recomenda que os candidatos imprimam seu local de avaliação para maior 

facilidade na localização, através do procedimento descrito no caput deste Edital. 

 

1.3. A Avaliação Psicológica terá por objetivo avaliar o perfil psicológico do candidato, verificando as 

características de personalidade, aptidões específicas e nível intelectual necessárias ao desempenho adequado 

das atividades inerentes ao emprego pleiteado. 

 

1.4. A Avaliação Psicológica será realizada em conformidade com as normas em vigor do Conselho Federal de 

Psicologia.  

 

1.5. A Avaliação Psicológica consistirá na aplicação coletiva de testes psicológicos. 
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1.6. Os testes psicológicos a serem utilizados, são validados em nível nacional e aprovados pelo Conselho 

Federal de Psicologia, estarão embasados em normas obtidas por meio de procedimentos psicológicos 

reconhecidos pela comunidade científica como adequados para instrumentos dessa natureza.  

 

1.7. Na avaliação dos testes psicológicos, serão observados os parâmetros cientificamente reconhecidos para 

cada teste.  

 

1.8. À luz dos resultados de cada teste, a Banca Examinadora procederá à análise conjunta de todos os testes 

utilizados, avaliando a compatibilidade do desempenho do candidato com os critérios de recomendação na 

Avaliação Psicológica.  

 

1.9. A Avaliação Psicológica terá caráter unicamente eliminatório e os candidatos serão considerados APTOS 

ou INAPTOS.  

 

1.10. Será considerado APTO o candidato que apresentar:  

 

a) Saúde psíquica: ausência de distúrbios de personalidade ou desequilíbrio psicológico, suscetível a 

inabilitá-lo para o exercício das atividades da emprego pleiteada;  

 

b) Inteligência: grau de inteligência global dentro da faixa média, aliado à capacidade de incorporar 

novos conhecimentos e reestruturar conceitos já estabelecidos; 

 

c) Aptidão específica: capacidade para concentrar a atenção em diferentes estímulos, conciliando 

rapidez e qualidade de execução.  

 

1.11. Será considerado INAPTO o candidato que não apresentar perfil psicológico compatível à emprego ou 

apresentar características psicológicas restritivas ou incapacitantes para o exercício do emprego pleiteado. A 

inaptidão não pressupõe a existência de transtornos mentais. Indica, tão somente, que o avaliado não 

atendeu, à época da avaliação, aos parâmetros exigidos para o exercício das atribuições do cargo pleiteado. 

 

1.12. O Resultado Final da Avaliação Psicológica será publicado no Diário Oficial do Município e divulgado no 

endereço eletrônico do Instituto Nosso Rumo. 

 

1.13. Será facultado ao candidato INAPTO, interpor recurso/ devolutiva referente à Avaliação Psicológica 

somente durante o período especificado no cronograma disponibilizado em www.nossorumo.org.br, cujo 

pedido deverá ser realizado através de recurso pelo site do Instituto Nosso Rumo. 
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1.14. Para acessar o link de recurso após acessar o site www.nossorumo.org.br o candidato deverá clicar na 

aba “Concursos em Andamento”, selecionar o Processo Seletivo desejado, clicar em “Recursos”, e por fim 

clicar no link referente ao recurso desejado. O site solicitará o CPF e senha para acesso à área do candidato, 

tendo em vista que a interposição do recurso é individual. Digite o CPF e a senha e clique em “ENTRAR”. Ao 

finalizar a interposição do recurso o site disponibilizará um protocolo, cujo número deverá ser anotado pelo 

candidato para futuras consultas; 

  

1.15. A interposição de recursos/ devolutiva é um procedimento técnico, de caráter informativo, que possibilita 

ao candidato conhecer as razões de sua inaptidão, entretanto, não são discutidos aspectos técnicos da 

avaliação psicológica. 

 

1.16. As respostas das análises dos recursos interpostos serão divulgadas conforme cronograma divulgado no 

site www.nossorumo.org.br. 

 

1.17. Não caberá qualquer outro recurso e/ou pedido de reconsideração da decisão da banca examinadora.  

 

1.18. Será eliminado do Processo Seletivo Público Simplificado o candidato que for considerado INAPTO no 

Resultado Final da Avaliação Psicológica. 

 

1.19. Não haverá segunda chamada ou repetição da avaliação seja qual for o motivo alegado. 

 

1.20. No local de realização da Avaliação Psicológica não será permitido ao candidato fazer uso de armas ou 

aparelhos eletrônicos (agenda eletrônica, bip, gravador, notebook, pager, palmtop, receptor, telefone celular, 

tablet, Ipod, relógios com banco de dados, relógios digitais) e outros equipamentos similares, bem como 

óculos escuros, protetor auricular e fones de ouvido, sendo que o descumprimento desta instrução implicará 

na eliminação do candidato, caracterizando-se tentativa de fraude. 

 

1.21. Após a entrada do candidato no local da Avaliação Psicológica e durante a realização da mesma, não 

será permitida nenhuma espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos. 

 

1.22. Durante a realização da Avaliação Psicológica não será permitida a permanência de acompanhantes nos 

locais designados. 

 

1.23. O candidato deverá observar, também, as normas e os procedimentos para a realização das provas, 

estabelecidos no Edital de Abertura do Processo Seletivo Público Simplificado. 
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2. RESPONSABILIDADES DO CANDIDATO 

 

2.1. O candidato deverá manter o distanciamento de 1,5 metros de distância entre os outros candidatos na 

entrada da sala, no portão de acesso ao local de realização da avaliação e em todas as dependências do local 

de aplicação. 

 

2.2. De acordo com o Decreto Estadual 64.959 de 04/05/2020, o candidato deverá utilizar máscara cobrindo a 

boca e o nariz durante toda a permanência no local de prova. Não será permitida a entrada ao local de 

aplicação sem o uso de máscaras. Não serão fornecidas máscaras no local de aplicação. O candidato não 

poderá retirar a máscara durante a realização da prova e enquanto estiver no local a não ser para beber água 

de forma pontual e rápida ou se identificar. 

 

2.3. O candidato deverá levar caneta para uso individual fabricada em corpo transparente nas cores azul ou 

preta, para assinatura na lista de presença. 

 

2.4. O candidato deverá levar álcool em gel 70%, em embalagem transparente e sem rótulos. 

 

2.5. O candidato deverá levar garrafa de água transparente e sem rótulo para uso individual, pois o uso do 

bebedouro será permitido somente para enchimento de vasilhame. 

 

2.6. É de responsabilidade do candidato aferir a temperatura corporal antes do deslocamento ao local de 

aplicação e caso seja constatado temperatura acima de 37,8º C, o candidato deverá se manter em isolamento 

para conter a disseminação e não aumentar a proliferação do vírus. 

 

2.7. O candidato que descumprir as regras e procedimentos aqui descritos, especialmente em relação a 

utilização obrigatória da máscara para proteção contra a COVID-19, ou descumprir as orientações quanto ao 

distanciamento e medidas de prevenção de contágio, será eliminado do Processo Seletivo. 

 

3. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

3.1. O candidato deverá observar todas as instruções contidas no Edital de Abertura, suas retificações e neste 

Edital de Convocação para a Avaliação Psicológica. 

 

São Paulo, 18 de março de 2022. 

 
 

Diretoria do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 2ª Região 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS  

DO ESTADO DE SÃO PAULO 
 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO – EDITAL Nº 02/2021 
 

ANEXO I 

LOCAL DE AVALIAÇÃO: 

EDIFÍCIO CRECI 

Rua Pamplona, 1188 – Térreo – Jardim Paulista, São Paulo – SP, 01405-001 

Data da Prova: 25/03/2022 

Fechamento dos Portões: 13h30 

 

INSCRIÇÃO NOME HORÁRIO 
35000449 SHIRO KITAGAWA FILHO 13h30 

35000403 GUILHERME JORGE DE OLIVEIRA E SILVA 13h30 

35000257 ANDRÉ KIOSHI YAMASHIRO KANASHIRO 13h30 

35000110 FELIPE POLEZI PESCE DE CAMPOS 13h30 

35000485 POLIANE BRIANTI PANIZOLLO 13h30 

35000114 JAILSE DE ALVARENGA ANDRADE 13h30 

35000006 MARCELO PESSOA DE VASCONCELOS 13h30 

35000123 ROSANGELA POLONI DE AGRELA 13h30 

35000496 TÂNIA DE OLIVEIRA FERREIRA 13h30 

35000383 PAULO SERGIO LOURENÇO AMORIM 13h30 

35000405 DANILO TAKAKI FERREIRA 13h30 

35000200 SERGIO DE ABREU SILVA 13h30 

35000024 RAFAEL FERREIRA DA FONSECA TRINDADE 13h30 

35000482 FABIO CASSAGO MICHELETTI 13h30 

35000275 FERNANDO ROMERO JUNIOR 13h30 

35000492 FELIPE SANTANA HÜNE 13h30 

35000041 LUCIANO CESAR FRANCO DA COSTA DE OLIVEIRA 13h30 

35000009 LUCAS RODRIGUES DE ANDRADE 13h30 

35000148 SHARON MAYUMI NAKAMURA 13h30 

35000287 EDILEUZA BASILIO MYOSHI 13h30 

35000112 MARIA DANIELE KEIKO KAMIYA 13h30 

35000392 ROBSON BISPO XAVIER 13h30 

35000159 RAFAELA MIRANDA FORESTI 13h30 

35000245 HORÁCIO AUGUSTO MORAES JÚNIOR 13h30 

35000162 WILSON KUDO 13h30 

35000125 CLAUDIO AKIO MYOSHI 13h30 

35000139 VINICIUS GONÇALVES 13h30 

35000103 CÁSSIO VINICIUS BARBOSA 13h30 

35000340 NELSON ANDRADE 13h30 

35000441 ARNALDO MARTINS 13h30 

35000290 JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR 13h30 

35000212 THEILOR DA SILVA BENEDITO 13h30 

35000189 FERNANDO PEREIRA DE MELO 13h30 

35000484 EDUARDO BERTONCINE VALEZIN 13h30 

35000408 WALLISON KLÉBER DIEFENTEILLER COELHO 13h30 

35000506 MIKE NASCIMENTO GAMA 13h30 

35000416 ROGÉRIO MARCUS MELLO 13h30 

35000242 GUSTAVO WALDECK MAGALHÃES DE CARVALHO 13h30 

35000026 WAGNER FERREIRA SALVADOR 13h30 

35000333 EUVALDO PARREIRA JR 13h30 

35000486 JEFFERSON ALEXANDRINO JUNIOR 13h30 

35000499 ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUSA 13h30 

35000147 ALVARO AUGUSTO FERNANDES DA CRUZ 13h30 

35000241 ISMAEL DO NASCIMENTO SOARES 13h30 

35000501 RENATO SOARES DE LIMA 13h30 

35000369 ANTONIO SANTANA RODRIGUES 13h30 

35000357 LUCIO FLAVIO RODRIGUES LINS 13h30 

35000207 DIEGO DA SILVA SOUZA MACHADO 13h30 

 


