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A SECRETÁRIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições e 

tendo em vista o EDITAL Nº 01/2018 DE ABERTURA - Oficiais de Saúde da Polícia Militar 

do Estado do Amapá (Oficial de Saúde — QOPMS-PM), publicado no Diário Oficial do 

Estado do Amapá nº 6717, de 10 de julho de 2018. 

Considerando o Edital nº 029/2020 - RESULTADO DEFINITIVO DA CONVOCAÇÃO 

PARA A 4ª FASE - EXAME DE SAÚDE - OFICIAIS DE SAÚDE - QOPMS-PM, 

RESOLVE: 
 
Convocar o candidato Apto na 4ª Fase – Exame de Saúde para participar da 5ª 

FASE - TESTE DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – TAP, nos termos do Capítulo 13 do Edital 
de Abertura do Concurso Público para provimento de vagas ao cargo de Oficial Policial 
Militar do quadro de Oficiais de Saúde da Polícia Militar do Estado do Amapá (Oficial de 
Saúde — QOPMS-PM), conforme Anexo Único deste Edital. 
 
1. DO TESTE DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA — TAP. 
 
1.1 O TAP, de presença obrigatória e de caráter eliminatório, será realizado pela Divisão 
Psicossocial da Polícia Militar do Estado do Amapá, por meio de subcomissão designada 
para este fim especifico, e tem por objetivo analisar as condições psicológicas do candidato, 
suas características e aptidões, de acordo com o perfil exigido para o cargo de Oficial 
Policial Militar. 

1.2 Os candidatos convocados deverão se apresentar impreterivelmente no dia, local e 
horário estipulados no item 2 deste Edital, munidos de caneta esferográfica azul e 
documento de identificação oficial com foto. 

1.3 A Avaliação Psicológica constará de 02 (duas) etapas distintas, porém integradas. A 
composição da avaliação será constituída de testes Psicológicos e Entrevista Individual, que 
serão aplicados por Psicólogos, designados por Portaria específica, através dos seguintes 
instrumentos: 

1.3.1. A aplicação de Testes Psicológicos, compreenderá: 

a) Teste de personalidade; 
b) Teste de Inteligência (não verbal);  
c) Teste de Atenção. 
 
1.3.2. A Entrevista Psicológica Individual buscará avaliar o perfil psicológico do candidato 
em função da carreira a ser exercida. 

1.4 Ficam estabelecidos os seguintes parâmetros de definição de perfil Psicológico do 
Oficial Policial Militar, a saber: 
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CARACTERÍSTICA PARÂMETRO DESCRIÇÃO 

Controle Emocional Adequado 
Habilidade de conhecer as próprias emoções diante de um 
estímulo controlando-as de forma que não interfiram em seu 
comportamento. 

Ansiedade Diminuída 
Preocupação antecipada com aceleração das funções 
orgânicas, que pode afetar sua capacidade de reação 
diante de situações de estresse. 

Impulsividade Diminuída 
Incapacidade de controlar as emoções e tendências a reagir 
de forma brusca e intensa, diante de um estímulo interno ou 
externo. 

Autoconfiança Adequada 
Atitude de autodomínio, presença de espírito e confiança 
nos próprios recursos, estabelecendo contatos de forma 
resoluta e decidida, acreditando em si mesmo. 

Resistência à 
Frustração 

Adequada 
Habilidade de manter suas atividades em bom nível, 
quando privado da satisfação de uma necessidade pessoal 
em uma dada situação profissional ou pessoal. 

Inteligência Mediana 
Grau de inteligência global dentro da faixa média aliado à 
capacidade de incorporar novos conhecimentos e 
reestruturar conceitos já estabelecidos. 

Memória  Elevada 
Capacidade para memorizar sons e imagens principalmente 
fisionomias, tomando-as disponíveis para a lembrança 
imediata.  

Agressividade Moderada 
Energia que dispõe o indivíduo e enfrentar situações 
adversas, direcionando-a de forma que seja benéfica para 
si e para a sociedade mostrando-se uma pessoa combatida. 

Adaptabilidade 
Levemente 

Elevada 
Capacidade de o indivíduo adaptar seu comportamento às 
mais diversas situações. 

Flexibilidade Elevada 
Capacidade de o indivíduo agir com desenvoltura nas mais 
diversas e/ou ideias. 

Maturidade Adequada 
Desenvolvimento físico e psicológico de acordo com a idade 
cronológica. 

Responsabilidade  Elevada 
Capacidade de o indivíduo tomar decisão assumindo suas 
consequências. 

Dinamismo Elevado Capacidade de desenvolver atividades intensas. 

Comunicação Adequada 
Capacidade de comunicar-se de forma compreensível e 
agradável. 

Sociabilidade Elevada 
Capacidade em conviver em grupos de forma a 
proporcionar a possibilidade de trocas afetivas. 

Fobias Ausente 
Medo irracional ou patológico de situações específicas 
como: animais, altura, água, sangue, fogo, etc, que levam o 
indivíduo a desenvolver evitação ou crises de pânico. 

Honestidade Adequada Respeito aos limites alheios com probidade e decoro. 

 

1.5 A Avaliação Psicológica do candidato indicará, conclusivamente, um dos seguintes 
resultados: 

I. APTO: significando que o candidato apresentou perfil psicológico compatível com o 
exigido para o cargo pleiteado; 
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II- INAPTO: significando que o candidato não apresentou perfil psicológico compatível 
com o exigido, portanto, automaticamente eliminado do Concurso. 

III- AUSENTE: significando que o candidato não compareceu para a Avaliação 
Psicológica, sendo automaticamente eliminado do Concurso. 

1.6 Os candidatos considerados inaptos na Avaliação Psicológica receberão o resultado 
através de entrevista devolutiva com o psicólogo, conforme cronograma a ser publicado no 
Edital de resultado preliminar. 

1.7 Não será permitida a entrada de pessoas estranhas no local de aplicação do teste, 
sob qualquer justificativa, sendo admitido tão somente o candidato relacionado nos termos 
do Anexo Único deste Edital nos dias e horários estipulados. 

1.8 No local e data da aplicação dos testes, não será disponibilizado ao candidato “Vaga 
de Estacionamento” ou “Guarda Volumes” assim, a Polícia Militar do Amapá não se 
responsabilizará pela perda ou extravio de documentos, objetos ou equipamentos 
eletrônicos ocorridos no local de realização das provas, nem por danos neles causados, 
ficando o candidato como único responsável pela guarda e acondicionamento de seus 
pertences. 
 
1.9 Será excluído o candidato que: 

a) apresentar-se após o horário estabelecido, não se admitindo qualquer tolerância; 
b) apresentar-se em local e data diferente daqueles constantes na convocação oficial; 
c) não comparecer a qualquer das etapas, seja qual for o motivo alegado; 
d) não apresentar documento Oficial que bem o identifique; 
e) ausentar-se do local durante a aplicação do teste; 
f) estiver portando armas, mesmo que possua o respectivo porte; 
g) lançar mão de meios ilícitos ou implementos para a execução dos Testes; 
h) não devolver integralmente o material quando recebido; 
i) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento 

indevido. 
 
1.10 Ao ingressar no local de realização dos testes, o candidato deverá manter desligado 
qualquer aparelho eletrônico que esteja sob sua posse, ainda que os sinais de alarme 
estejam nos modos de vibração e silencioso. 

1.11 É aconselhável que os candidatos retirem as baterias dos celulares, garantindo que 
nenhum som seja emitido, inclusive do despertador caso esteja ativado. 

1.12 Motivará, ainda, a eliminação do candidato do Concurso Público, sem prejuízo das 
sanções penais cabíveis, a burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas 
neste Edital ou a outras relativas ao concurso, aos comunicados, às instruções ao candidato 
ou às instruções constantes dos testes, bem como o tratamento indevido e descortês a 
qualquer pessoa envolvida na aplicação das provas. 
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1.13 Será oportunizado a interposição de recurso ao candidato Inapto no Teste de 
Avaliação Psicológica - TAP pelo prazo de 02 (dois) dias úteis após a entrevista devolutiva 
constante do item 1.6. 

2.  DO LOCAL E DATA 

2.1 Aplicação dos Testes Psicológicos  

 
2.2 Entrevista Psicológica Individual 

 
 

Macapá/AP, 18 de maio de 2020. 
 

 
SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO 
Secretária de Estado da Administração 

Decreto nº 1535/2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Local: Divisão Psicossocial do Comando Geral da Polícia Militar do Amapá 

Endereço: Av. Caramuru, S/N (Entrada pela lateral do Comando Geral) 

Bairro: Beirol Cidade: Macapá Estado: Amapá 

DATA: 19/05/2020 

HORÁRIO: 9h 

Local: Divisão Psicossocial do Comando Geral da Polícia Militar do Amapá 

Endereço: Av. Caramuru, S/N (Entrada pela lateral do Comando Geral) 

Bairro: Beirol Cidade: Macapá Estado: Amapá 

DATA: 19/05/2020 

HORÁRIO: 9h 
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ANEXO ÚNICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARGO/ESPECIALIDADE: P01 - 2º TENENTE - QOMPS 
MÉDICO CLÍNICO GERAL 

CLAS. NOME 

9 RAIMUNDO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR 

Cód. verificador: 13765337. Cód. CRC: 0E27A0C
Documento assinado eletronicamente por SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO, SECRETÁRIA DE
ADMINISTRAÇÃO, em 18/05/2020 17:20, conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser
conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador


