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NOTA INFORMATIVA Nº 2/2022 –ESGEPEN/GOPE 

 

 
 

SGD: 2022/17019/006140 

 

 

Informa sobre data, horários, local e considerações 

importantes a respeito da realização e execução da 

Avaliação de Aptidão Psicológica do II Curso de 

Operações Penitenciárias Especiais – II COPE/TO 2022. 

 

 
I – SOBRE DATA, HORÁRIOS E LOCAL 

 
 

Data: 20 de fevereiro de 2022; 

 
MANHÃ 

 
Horário de credenciamento dos candidatos: Das 8h00m as 9h00m; 

 
Horário de início do teste psicológico: 9h00m (conforme o item 8.3 do edital 02 de 27 

de outubro de 2021 publicado no DOE 5.958); 

Local: Escola Superior de Gestão Penitenciária e Prisional – ESGEPEN, Q. 103 Sul Rua 

SO 5, nº 22 - Plano Diretor Sul, Palmas - TO, 77015-018; 

 

Candidatos selecionados: 

1.  ADAILSON SOUSA WANDERLEY 

2.  AURIR SANTANA DE ALMEIDA 

3.  BRUNO SALES MORAIS 

4.  CARLOS HENRIQUE DE ARAUJO 

5.  CRISTIANE BEZERRA LEITE DE MORAIS 

6.  DENISMAR DA SILVA MIRANDA 

7.  DIEGO ARISTEU AIRES DA SILVA 

8.  ELISEU ANTONIO HIRSCH 

9.  FABRIZZIO FERNANDES RIBEIRO 

10.  FILIPE MARQUES DOS SANTOS 

11.  FRANCISCO DE MOURA LIMA 

12.  GENIVALDO PEREIRA DA COSTA 
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13.  GILBERTO JORGE DA SILVA JUNIOR 

14.  HIGO BORGES SILVA 

15.  JARDEL DIAS PEREIRA 

16.  KERSIA DOS REIS DA SILVA 

17.  LUCIANO FERREIRA MARTINS 

18.  MATHEUS FELIPE FOGGIA ALBERNAZ 

19.  RODRIGO MADUREIRA BARBOSA 

20.  VIVIAN MARIA MATHEUS RODRIGUES 

21.  WANDERSON TAVARES DA SILVA 

 

 
TARDE 

 
Horário de credenciamento dos candidatos: Das 14h00m as 15h00m; 

 
Horário de início do teste psicológico: 15h00m (conforme o item 8.3 do edital 02 de 

27 de outubro de 2021 publicado no DOE 5.958); 

Local: Escola Superior de Gestão Penitenciária e Prisional – ESGEPEN, Q. 103 Sul Rua 

SO 5, nº 22 - Plano Diretor Sul, Palmas - TO, 77015-018; 

 

Candidatos selecionados: 

1.  ADRIANO DE SOUSA ALMEIDA 

2.  ALEXANDRE ALCANTARA 

3.  ALLAIN DIHEGO CALAZANS DE JESUS 

4.  EDSON FEITOSA DA SILVA 

5.  ELAINE LOURENCO DE OLIVEIRA 

6.  GEOVANILDO PEREIRA DE SOUSA 

7.  JOAO MESSIAS SIRILO 

8.  JOHNNATHAN DA SILVA AQUINO 

9.  JOSE ANTONIO MENEZES MARINHO 

10.  JOSE CARVALHO GONCALVES JUNIOR 

11.  JOSE GOMES DE ALMEIDA JUNIOR 

12.  PATRICIO RODRIGUES DE SOUSA 

13.  PAULO HENRIQUE BARROS AGUIAR 

14.  PAULO HENRIQUE PINTO PEREIRA 

15.  RAFAEL DE SOUZA VERAS 

16.  RAFAEL DOS SANTOS GASPIO 

17.  RAFAEL MARQUES DE SOUZA 

18.  RONALDO MARTINS DE SOUSA 

19.  SILVIO LEAL DE SOUSA 

20.  TATIANE DE SOUZA MENDONCA 

21.  WESLEY ARAUJO MARTINS 
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II - INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 

 
a) Conforme o EDITAL 02 de 27 de outubro de 2021 publicado no DOE 5.958, o 

candidato deverá comparecer munido de um documento original com foto. 

 

b) será  automaticamente  eliminado  do  processo  seletivo,  o candidato que durante a 

sua realização: 

• for surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução das provas; 

• for   surpreendido   portando   livros,   máquinas de   calcular   ou   equipamento   

similar, dicionário, notas   ou   impressos   (independente   do   conteúdo)   que   

não   forem expressamente permitidos ou que se comunicar com outro candidato; 

• for  surpreendido  portando  (mesmo  que  desligado)  aparelhos  eletrônicos,  

tais  como: máquinas   calculadoras,   agendas   eletrônicas   ou   similares, 

telefones celulares, smartphones, tablets, iPod, iPad, gravadores, pendrive, mp3 

playerou similar, qualquer receptor  ou  transmissor  de  dados  e  mensagens,  

bipe, notebook,  palmtop, Walkman, máquina  fotográfica, chaves  integradas  

com  dispositivos  eletrônicos,  controle  de alarme  de  carro  e  moto,  controle  

de  portão  eletrônico,etc.;  relógio  de  qualquer espécie, óculos escuros, protetor 

auricular ou similar, lápis, lapiseira/grafite, marca-texto, borracha e/ou qualquer 

tipo de carteira ou bolsa; quaisquer acessórios de chapelaria, tais como: chapéu, 

boné, gorro etc.; e ainda qualquer recipiente ou embalagem, tais como: garrafa  

de  água,  suco,  refrigerante  e  embalagem  de  alimentos  (biscoitos,  barras  de 

cereais, chocolate, balas etc.), que não seja fabricado com material transparente. 

• se durante a realização das provas qualquer um dos objetos citados no item 

anterior (mesmo que recolhido e estando lacrado embaixo da carteira) emitir 

qualquer sinal; 

• faltar  com  o  devido  respeito  para  com  qualquer  membro  da  equipe  de  

aplicação  das provas, com as autoridades presentes ou com os demais 

candidatos; 

• afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal; 
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• perturbar,  de  qualquer  modo,  a  ordem  dos  trabalhos,  incorrendo  em  

comportamento indevido; 

• utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação 

própria ou de terceiros, em qualquer etapa do processo seletivo; 

• não permitir a coleta de sua assinatura e/ou digitais; 

• for surpreendido portando caneta fabricada em material não-transparente; 

• for surpreendido portando anotações (independente do conteúdo); 

• for surpreendido portando qualquer tipo de armae/ou se negar a entregar a arma 

à Coordenação; 

• não permitir ser submetido ao detector de metal; 

• se, a qualquer tempo, for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual, 

grafológico ou por investigação policial, ter o candidato utilizado de processos 

ilícitos. 

 

c) Durante a execução do teste psicotécnico não será permitida apresença   de   armas   de   

fogo,   devendo   as   mesmas   serem   entregues desmuniciadas ao setor indicado no dia 

e local de sua execução. 

 

d) Todos os materiais para a execução das provas, tais como canetas, lápis e demais 

materiais serão fornecidos pela ESGEPEN. 

 

e) Todos os candidatos devem comparecer ao local da Avaliação de Aptidão Psicológica 

com máscara, não sendo permitido a permanencia no local sem a mesma. 

 

f) As dúvidas, as controvérsias e os casos não previstos serão dirimidos pela coordenação 

da Escola Superior de Gestão Penitenciária e Prisional. 

 

 
 

Daniel Rodrigo de Araújo 

Gerente da Escola Superior de Gestão Penitenciária e Prisional 
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