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EDITAL Nº 097/2018, DE 13 DE JUNHO DE 2018. 

 
 

Convocação para a Realização da Avaliação Psicológica – 
Cargo de Guarda Municipal de Trânsito e Segurança. 

 

A Prefeita do Município de Estância Velha, em conformidade com o Edital de Abertura Nº 011/2018 e suas 
alterações, torna público o presente Edital, que divulga o seguinte: 

 

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL DE REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA: 

1.1 A Avaliação Psicológica ocorrerá na cidade de Estância Velha, no dia 22/07/2018, DOMINGO, no horário 
e local indicados na tabela abaixo: 

 

HORÁRIO LOCAL DA AVALIAÇÃO 

09h30min 
Escola Municipal Otávio Rocha 

Rua Euclides da Cunha, nº 149 - Bairro Floresta. 

1.1 Os candidatos deverão consultar a sala de realização da Entrevista Coletiva no dia da Avaliação. 

1.2 A Avaliação será realizada para os 50 (cinquenta) primeiros classificados na Prova Teórico-Objetiva e 
aprovados no Teste de Aptidão Física do cargo de Guarda Municipal de Trânsito e Segurança, conforme lista 
constante no Anexo I deste Edital. 

1.3 A identificação correta do local de realização da avaliação e o comparecimento no horário determinado é 
de responsabilidade do candidato. 

1.4 Não serão tolerados atrasos por quaisquer motivos alegados. 

1.5 Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado. O candidato não 
poderá alegar qualquer desconhecimento sobre a realização da Avaliação Psicológica como justificativa de 
sua ausência ou atraso. O não comparecimento, por qualquer que seja o motivo, caracterizará desistência do 
candidato e resultará em sua eliminação do Concurso. Não será feita Avaliação Psicológica fora do dia, 
horário e local designado por edital. 

1.6 Durante a realização da avaliação, não serão permitidas consultas de espécie alguma, bem como o uso 
de máquinas calculadoras, fones de ouvido, notebook, gravador, telefones celulares ou qualquer aparelho 
similar. O candidato que se apresentar no local da avaliação com qualquer aparelho eletrônico deverá 
desligá-lo.  

1.6.1 Todo e qualquer pertence pessoal deverá ser depositado pelo candidato em local indicado pelo fiscal 
da aplicação. A FUNDATEC não se responsabilizará por perdas ou extravio de objetos e equipamentos 
eletrônicos ocorridos durante a realização da avaliação. 

 

2. DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA: 

2.1.1 O horário de fechamento do portões para ingresso ao local da Entrevista Coletiva será até o horário 
determinado no quadro acima. Os candidatos deverão comparecer com 1 (uma) hora de antecedência, 
munidos de: 

- documento de identificação, em perfeitas condições de uso, inviolado e com foto que permita o 
reconhecimento do candidato;  

- 3 canetas de material transparente de tinta azul ou preta; 

- 3 lápis nº 2, bem apontados; 

- 1 apontador; 

http://www.fundatec.org.br/
https://maps.google.com/?q=Rua+Euclides+da+Cunha,+149&entry=gmail&source=g
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- 1 envelope tamanho A4, contendo dentro seu Currículo Profissional com foto e devidamente assinado pelo 
candidato. 

2.1.2 A falta de apresentação dos itens citados no item 2.1.1 poderá ser impeditivo para o candidato ingressar 
na sala de realização da Avaliação Psicológica. 

2. ORIENTAÇÕES PARA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA: 

2.1 A Avaliação Psicológica para fins de seleção de candidatos é um processo sistemático, de levantamento 
e síntese de informações com base em procedimentos científicos que permitem identificar aspectos 
psicológicos do candidato compatíveis com o desempenho das atividades do cargo. 

2.2 A Avaliação Psicológica será realizada conforme as normas em vigor do Conselho Federal de Psicologia 
e nela serão utilizados instrumentos definidos a partir dos perfis psicológicos ocupacionais, baseados nas 
atribuições e atividades de cada cargo. 

2.3 Técnicas capazes, minimamente, de aferir habilidades específicas para o exercício do cargo e 
características de personalidade serão incluídos nos instrumentos de avaliação. 

2.3.1 As habilidades e aptidões específicas referem-se à capacidade potencial do indivíduo para realizar tipos 
específicos de atividades relativas a cada cargo. 

2.4 O resultado terá um parecer de “APTO” ou “INAPTO” para o desempenho do cargo. 

2.5 O candidato será considerado APTO ao atender às condições adequadas ao cargo, conforme os critérios 
já referidos neste Edital. 

2.6 Ser considerado INAPTO na Avaliação Psicológica não significará a existência de transtornos cognitivos 
e/ou comportamentais, indicando apenas que o candidato não atendeu, à época da Avaliação, aos requisitos 
exigidos para o exercício do cargo/função ao qual concorreu. 

2.7 Verificado que o candidato não possui condições físicas ou emocionais para a realização da Avaliação 
Psicológica, de forma a colocar em risco tanto equipamentos utilizados quanto a integridade física das 
pessoas envolvidas, poderá ser determinada a imediata interrupção da prova. 

2.8 A divulgação do resultado da Avaliação Psicológica será feita no site da Fundatec, www.fundatec.org.br, 
onde constarão os nomes dos candidatos considerados APTOS e somente o nº de inscrição dos candidatos 
considerados INAPTOS. 

2.9. Após a divulgação do resultado da Avaliação Psicológica, o candidato considerado “INAPTO”, se 
solicitar, terá direito à Entrevista de Devolução de resultados, de caráter informativo, momento em que terá 
acesso aos resultados, com os motivos de sua não indicação.  

2.9.1 A Entrevista Devolutiva é opcional do candidato. No entanto, ela só ocorre com a presença do 
candidato.  

2.9.2 A Entrevista de Devolução será realizada pelo site da Fundatec, www.fundatec.org.br, em período a ser 
informado posteriormente. 

2.9.3 A Entrevista de Devolução será exclusivamente de caráter informativo, não sendo considerada como 
recurso. As informações técnicas relativas ao perfil só poderão ser discutidas com o psicólogo contratado, 
conforme a legislação vigente da classe. Caso o candidato compareça sozinho à sessão de conhecimento 
das razões, tais aspectos técnicos não serão discutidos, bem como não será permitido o acesso à avaliação 
realizada.  

2.9.4 O não comparecimento indicará a desistência pelo candidato da entrevista, não podendo alegar 
desconhecimento ou qualquer justificativa de atraso, não sendo permitido novo agendamento. 

2.9.5 O candidato poderá, a seu critério e às suas expensas, contratar um psicólogo regularmente inscrito no 
Conselho Regional de Psicologia/CRP para acompanhá-lo à Entrevista de Devolução. No caso da 
contratação de psicólogo, este deverá comparecer juntamente com o candidato à entrevista. 

2.9.5.1 Os Psicólogos convidados pelos candidatos deverão apresentar no momento da Entrevista Devolutiva 
a carteira do CRP válida. 

2.9.5.2 Para a realização da Entrevista de Devolução, os candidatos serão chamados por ordem alfabética 
de cada sala. 

2.9.6 Os candidatos e os Psicólogos que os acompanharão, quando contratados, serão submetidos ao 
sistema de detecção de metal, bem como farão guarda de todos os seus pertences pessoais. 

2.10 Não será admitida a remoção dos testes do candidato do local, salvo determinação judicial. 

2.11 Não será concedida cópia do laudo resutante da Avaliação Psicológica, salvo determinação judicial. 

http://www.fundatec.org.br/
http://www.fundatec.org.br/
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2.12 Após a realização da Entrevista de Devolução da 1ª Avaliação, o candidato considerado “INAPTO”, se 
solicitar, terá direito à uma nova Avaliação Psicológica, sendo essa a segunda e última, momento em que 
será realizado outros testes determinados pela Equipe Avaliadora. A data, o local e o horário de realização da 
nova Avaliação Psicológica serão divulgados através de Editais, a serem publicados no site da Fundatec, 
www.fundatec.org.br. 

 

3. PERFIL PROFISSIOGRAFICO DO CARGO: 

3.1 Guarda Municipal de Trânsito e Segurança:  

1 – Comunicação - Capacidade de influenciar e comunicar de maneira adequada diante das necessidades 
das tarefas ou situações, o quão comunicativa e expansiva as pessoas acreditam ser, agindo de modo 
flexível de acordo com as situações. 

2 — Enfrentamento e autoafirmação com risco - Capacidade do candidato de enfrentar situações com 
riscos, de forma adequada, direcioná-la à realização de atividades que sejam benéficas para si e para a 
sociedade, com enfrentamento a criminalidade e uso de armamento. Padrão semelhante a Policia Civil e 
Brigada Militar.  

3 — Auto exposição a desconhecidos e situações novas — Habilidade para expor-se e administrar 
situações novas, com indicativo de recursos interpessoais satisfatórios. 

4 — Colaboração, cooperação e trabalho em equipe — Capacidade de colaborar, demonstra interesse e 
disponibilidade para cooperar com os colegas na realização dos trabalhos e apresenta iniciativa no ambiente 
de trabalho. 

5 — Controle emocional - É habilidoso e ponderado ao se deparar com situações adversas que envolvem 
riscos pessoais e/ou de terceiros. 

6 — Resolução de conflitos — Interage com público interno e externo de maneira satisfatória e demonstra 
habilidade na resolução dos conflitos. 

7 — Determinação e energia no trabalho — Esforça-se para resolver os problemas e concluir seu trabalho, 
demonstrando persistência frente às dificuldades encontradas. 

8 — Autoconfiança — Atitude de autodomínio do candidato, confiança nos próprios recursos, estabelecendo 
contatos de forma resoluta e decidida. Capacidade de reconhecer suas características pessoais dominantes 
e acreditar em si mesmo. 

9 — Resistência à frustração — Habilidade do candidato em manter suas atividades em bom nível 
qualitativo e quantitativo, quando privado da satisfação de uma necessidade pessoal, em uma dada situação 
de trabalho. 

10 — Empatia — É hábil e sensível ao se colocar no lugar do outro. 

11 — Controle e canalização produtiva da agressividade — Capacidade do candidato de controlar a 
manifestação da energia agressiva a fim de que a mesma não surja de forma inadequada em seu 
comportamento, e para que, ao mesmo tempo, possa direcioná-la à realização de atividades que sejam 
benéficas para si e para a sociedade. 

12 — Disposição para o trabalho — Capacidade para lidar, de maneira produtiva, com tarefas sob sua 
responsabilidade, participando delas de maneira construtiva. 

13 — Planejamento — Demonstra capacidade de estabelecer objetivos e metas com habilidade na 
organização e condução de ações. 

14 — Iniciativa — Capacidade de influenciar o curso dos acontecimentos, colocando-se de forma atuante, 
não passiva, diante das necessidades de tarefas ou situações. Tal capacidade implica uma disposição para 
agir ou empreender uma ação, tomando a frente em uma determinada situação. 

15 — Postura ética — Comportar-se com ética respondendo aos preceitos da administração pública. Não 
praticar discriminação em relação a outras pessoas. 

16 — Relacionamento interpessoal — Capacidade de perceber e reagir adequadamente às necessidades, 
aos sentimentos e aos comportamentos dos outros. 

17 — Flexibilidade de conduta - Capacidade de diversificar seu comportamento, de modo adaptativo, 
atuando adequadamente, de acordo com as exigências de cada situação em que estiver inserido. 

18 — Criatividade — Habilidade do candidato para tirar conclusões e revitalizar soluções antigas a que 
chegou pela própria experiência anterior e vivência interna, apresentando então novas soluções para os 

http://www.fundatec.org.br/
http://www.fundatec.org.br/
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problemas existentes, procurando assim buscar formas cada vez mais eficazes de realizar ações e atingir 
objetivos, valendo-se dos meios disponíveis no momento. 

19 — Senso de organização - É responsável, faz bom uso dos equipamentos e materiais, sempre visando 
otimizar o consumo. 

20 — Percepção de detalhes — Capacidade que o indivíduo tem na preocupação com minúcias e detalhes. 

21 — Atenção concentrada — Capacidade de centralizar suas atenções durante toda a duração da tarefa. 

                                              Estância Velha, 13 de julho de 2018. 

                                                                         Maria Ivete de Godoy Grade 
                                                                                Prefeita Municipal. 

 
 
Registre-se e Publique-se 
 
 
Aurea Regina Silva de Brito Bauer 
Secretária da Administração e Segurança Pública.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fundatec.org.br/
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ANEXO I – CANDIDATOS CONVOCADOS PARA A AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 
 

INSCRICAO NOME 
FORMA DE 

ACESSO 
CLASSIFICAÇÃO 

PROVISÓRIA 

45911085271-0 JAQUELINE WERMUTH Universal 1 

45911067860-8 FERNANDA ELY DA COSTA Universal 2 

45911080341-1 RAFAEL MONTEIRO ANGER Universal 3 

45911059605-1 ALEXSANDER FERREIRA DAS NEVES Universal 4 

45911097609-0 SILVIO RODRIGUES DOS SANTOS PN 5 

45911069267-7 ENGLER RIBAS DA CRUZ Universal 6 

45911066935-4 ÉRIQUI TOMÁS LORENZ Universal 7 

45911064137-3 DANIEL RIBES VAHL Universal 8 

45911095242-1 DANIELA ELISA LAUERMANN Universal 9 

45911103634-5 ELTON DUARTE NUNES Universal 10 

45911061672-3 CLÊITON PIRES BARBOSA Universal 11 

45911041183-4 MICHEL DOS SANTOS Universal 12 

45911097561-2 JEFERSON DANIEL SCHAEFER Universal 13 

45911098590-3 DANIEL AVALLONE PAES Universal 14 

45911058920-3 MARTELAINE ROSILEI SCHMITZ Universal 15 

45911085876-4 WANDERSON PRATES ROCHA Universal 16 

45911099701-0 ADRIANO ALVES DOS SANTOS Universal 17 

45911040757-7 ROBERTO KELLER STURZA Universal 18 

45911050837-3 LUIS ANDRÉ DE CAMPOS FRANçOIS Universal 19 

45911043972-7 MAURÍCIO FERNANDES Universal 20 

45911072542-3 MARZÉLI HAAS Universal 21 

45911098267-7 VINICIUS VIEIRA PEREIRA Universal 22 

45911044258-6 ELTON LUIS KUSS Universal 23 

45911056267-2 GUILHERME NUNES SOARES Universal 24 

45911116813-8 CAMILA NUNES FUCK Universal 25 

45911115319-5 DANIELA CATTANI Universal 26 

45911090749-6 RAFAEL SILVA DOS SANTOS Universal 27 

45911038639-9 JAMILA CAROLINA DA SILVA DOS SANTOS PN 28 

45911097951-3 EVANDRO EBERDON WEHNER Universal 29 

45911038162-7 RICARDO CORTES MOREIRA PN 30 

45911086642-1 CARLOS DANIEL DOS SANTOS FERREIRA PN 31 

45911098717-2 GEOVANE BARCELLOS BRILHANTE Universal 32 

45911118962-9 JULIANO CABRAL MATTIAZZI Universal 33 

45911041179-6 FERNANDO GUERRA TEIXEIRA Universal 34 

45911089061-3 LEONEL FICK Universal 35 

45911117723-5 GABRIEL VICTURINO DA SILVA Universal 36 

45911053682-9 IGOR DA SILVA MICHELS SOARES Universal 37 

45911061742-6 CÉSAR AUGUSTO ESCHBERGER Universal 38 

45911097859-6 AUGUSTO PIRES CERVEIRA PN 39 

45911066625-4 CRISTIANO DE SOUZA Universal 40 

45911119323-9 ARNALDO ABREU DE JESUS Universal 41 

45911045876-2 PAULO SERGIO ROSA TAROUCO Universal 42 

45911117927-0 FELIPE MENDES BELLO Universal 42 

http://www.fundatec.org.br/
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45911040239-4 CARLOS CESAR MENDONCA LAMADRIL PN 47 

45911099182-2 ISRAEL SILVA DE OLIVEIRA PN 64 

45911055189-5 TAMIRES PEREIRA PIRES PN 68 

45911074037-1 ANTONIO DILON PEDROSO MARQUES PN 70 

45911041255-7 JUSSIÊDOS SANTOS SOUTO PN 77 

45911109552-2 HÁLIFER MOISÉS LOURENÇO PN 95 

45911058115-7 EDERSON DE OLIVEIRA MARTINS PN 97 

45911081161-0 RAFAEL ROBERTO GOMES DOS SANTOS PN 101 

 

http://www.fundatec.org.br/

