
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
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ADMINISTRAÇÃO 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE 

VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO 

RESERVA PARA O CARGO DE SOLDADO 

BOMBEIRO MILITAR COMBATENTE 

EDITAL N° 148/2017 - CFSD-BM CONVOCAÇÃO 
PARA O EXAME PSICOLÓGICO 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA 

ADMINISTRAÇÃO. no uso de suas atribuições 

legais e. conforme disposto no Decreto n.° 0148, 

de 23 de janeiro de 1998; e conforme disposto no 

Decreto n°. 2826 de 12 de agosto de 2016: 

Considerando o contido na decisão proferida 

através do processo judicial n° 0001209-

29.2012.8.03.0000 a qual ao fim concedeu a 

ordem pleiteada, bem como o Oficio n°  

530/2017/CBMAP; 

RESOLVE: 

CONVOCAR para 2°  fase — Quanto ao exame 

psicológico, em conformidade com o Edital de 

Abertura n°. 002/CFSD-BM de 05 de janeiro de 

2012. 

I — DA CONVOCAÇÃO 

Os candidatos deverão apresentar-se munidos de 

documento de identidade, nos locais e horários 

estipulados 	conforme 	cronog rama 	abaixo: 



AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA: 

LOCAL: Centro de Referência em Saúde do 
Trabalhador (CEREST) cito a Avenida Emestino 
Borges, n° 198 — Macapá /AP. 

HORÁRIO: 07h3Omin 
Data: 11/05/2017 

OBS: Os candidatos deverão comparecer ao 
exame psicológico, munidos de prancheta para 
anotações, duas fotos 3x4, 01 lápis e 01 caneta 
esferográfica transparente, na cor azul. 

II- DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 

2.1. A Avaliação Psicológica destinar-se-á a 
verificar, mediante o uso de instrumentos 
psicológicos específicos, as características 

pessoais do candidato, a fim de analisar a sua 
adequabilidade ao perfil definido ao exercício da 

função Bombeiro Militar, e, será realizada através 

de testes objetivos e entrevista psicológica 
devolutiva (somente para os candidatos aptos), 
para estudo das aptidões e personalidade do 
candidato, bem como verificação de sua 
adequação ao perfil psicográfico exigido pelo 

CBMAP. 

2.2. Ficam estabelecidos os seguintes parâmetros 

de definição de perfil Psicográfico do Candidato 
Bombeiro Militar, a saber: 

a) autoconfiança; 

b) boa postura; 

c) controle de impulsividade; 

d) controle de medo; controle da afetividade; 
e) agressividade (controlada); 

f) honestidade; 
g) maturidade; 



h) inteligência no mínimo mediana; 

i) capacidade de orientação temporal e espacial; 

j) boa memória visual e auditiva; 

k) comunicação adequada; boa percepção; 

I) interesse; 
m) persistência iniciativa; 

n) atenção concentrada em detalhes; 

o) memória de identificação (pessoas, 
lugares, objetos); 

p) organização de ideias; 

q) segurança; 

r) equilíbrio emocional (com adequado controle de 
ansiedade em situação de tensão, resistência ou 
pànico); 

s) capacidade de discemimento; 

t) responsabilidade. 

2.3. Será eliminado do concurso, pela equipe 
especializada, o candidato que na avaliação 
Psicológica possuir desvio de padrão, nos 

atributos mencionados nos itens anteriores, para o 
perfil psicológico do Bombeiro Militar. 

CARGO: SOLDADO BOMBEIRO MILITAR COMBATENTE 

CLASS. NOME SITUAÇÃO 

29 MARENILSON VIEIRA DA SILVA SUB JUDICE 

285 RODRIGO DE SOUZA ANDRADE SUB JUDICE 

Macapá - AP, 08 de maio de 2017. 

SUELEM AMOR S TAVORA FURTADO 
Secretária de E ado da Administração 


