
 

  GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 

 

        EDITAL Nº 076/2013 CONVOCAÇÃO PARA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 

          O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas 
atribuições legais e, conforme disposto no Decreto n.º 0148, de 23 de janeiro 
de 1998, e Decreto nº 1775, de 01 de abril de 2013; 

 Considerando o Mandado de Segurança nº 0001566-
72.2013.8.03.0000 – Tribunal Pleno, que deferiu o pedido liminar para 
postergar a realização do TAAF da candidata Anne Caroline Silva Santos 
para depois do Curso de Formação ou 120 (cento e vinte) dias após o parto, 
o que ocorrer primeiro, assegurando-lhe o direito de participar das demais 
fases do certame, devendo a autoridade impetrada reservar sua vaga, no 
caso de sua aprovação final depender exclusivamente do êxito no TAAF.   

      RESOLVE: 

     Convocar a candidata ao cargo de Agente Penitenciário, para 
realização da 3º Fase – Avaliação Psicológica do Concurso Público para o 
Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Amapá – IAPEN. 

       I – DA CONVOCAÇÃO  

1.1. A Avaliação Psicológica será realizada na cidade de Macapá/AP. 
1.2   A candidata deverá comparecer no dia 23/12/2013 para realização do 1º 
Estágio (Teste de Personalidade, Inteligência e Habilidades Especificas) e 2º 
Estágio (Entrevista Individual), no Comando Geral da Polícia Militar, sala 
da Divisão Psicossocial, munida de documento de identidade, e caneta 
esferográfica azul ou preta, conforme cronograma de atendimento e 
demais informações descritas abaixo. 

          II – DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 

2.1   Somente serão convocados para a avaliação psicológica os candidatos 
que foram considerados aptos na fase anterior. 
2.2  A Avaliação psicológica tem por objetivo analisar as condições 
psicológicas do candidato, suas características e aptidões para freqüentar o 
Curso de Formação para o Grupo penitenciário, de acordo com o perfil 
exigido para essa função profissional. A avaliação psicológica possuirá 02 
(dois) estágios distintos, porém integrados. A composição da avaliação será 
constituída de testes que devem ser de conhecimento do Conselho Federal 
de Psicologia, e serão aplicados somente por Psicólogos, através dos 
seguintes instrumentos:  

2.2.1  Entrevista individual; 
2.2.2 Testes de personalidade, testes de inteligência e testes de 

habilidades específicas.  
2.3  O Candidato, para ser classificado, deve preencher as características 
inerentes aos cargos, que estão especificadas no quadro a seguir:  
 

CARACTERÍSTICA PARÂMETRO DESCRIÇÃO 

Controle Emocional Elevado  
Habilidade de reconhecer 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 tendência a reagir de 
forma brusca e intensa, diante de um estímulo interno ou 
externo. 

Domínio psicomotor   Adequado  Habilidade sinestésica para movimentar o corpo com 
equilíbrio, atendendo às solicitações psíquicas e/ou 
emocionais.  

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

Inteligência   Adequada  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, tornando-as disponíveis para a lembrança 
imediata. 

Agressividade  

 

Levemente 
Elevada  

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

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

Flexibilidade   Elevada  Capacidade de o indivíduo agir com desenvolturas nas mais 
diversas situações e/ou idéias.  

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

Responsabilidade   Elevada Capacidade do indivíduo em tomar decisões, assumindo suas 
conseqüências.  

Dinamismo   Elevado   Capacidade de desenvolver atividades intensas.  

Iniciativa   Elevada  Capacidade em empreender e propor novas atitudes e/ou 
idéias.  

Fluência Verbal   Elevada  Capacidade em comunicar-se de forma compreensível e 
agradável. 

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

Capacidade de 
Liderança   

Elevada  Capacidade de gerenciar grupos em todos os seus aspectos.  

Fobias   Ausentes  Medo irracional ou patológico de situações específicas como: 
animais, altura, água, sangue, fogo, etc., que levam o 
indivíduo a desenvolver vitação, crises de pânico ou crenças 
infundadas.  Honestidade   Elevada   Respeito aos limites alheios com probidade e decoro.  

 
PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PARA O GRUPO PENITENCIÁRIO 

2.4   O Exame Psicológico terá caráter unicamente eliminatório.  

2.5   O candidato poderá obter um dos seguintes resultados:  

2.5.1 Indicado: significando que o candidato apresentou, no concurso 

público para o Curso de Formação do Grupo Penitenciário, perfil 

psicológico compatível com o perfil exigido. 

2.5.2 Contra-indicado: significando que o candidato não apresentou, 

no concurso público para o Curso de Formação do Grupo 

Penitenciário, perfil psicológico compatível com o perfil exigido, 

sendo eliminado do certame.  

              2.5.3 Ausente: significando que o candidato não compareceu ao 

Exame Psicológico, sendo eliminado do certame. 



2.6  Os candidatos contra-indicados não serão submetidos a novos exames 

no presente concurso. 

2.7   Os candidatos contra-indicados na avaliação psicológica obterão tais 

resultados através da entrevista devolutiva com o psicólogo no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, a contar da divulgação do resultado pela comissão 

do concurso.  

                             CRONOGRAMA DE ATENDIMENTO 
                              

1ª Estágio - Teste de Personalidade, Inteligência e Habilidades 
Específicas - 2ª Estágio – Entrevista Individual 

Local: Comando Geral da PMAP / sala da Divisão Psicossocial   

Dia: 23 de dezembro de 2013    
Endereço:  Av. Caramurus, s/n - Beirol 

Horário: 08h00   
        A  candidata deverá comparecer com 30 minutos de antecedência, 
o não comparecimento implicará na sua eliminação. 

 

                                 CARGO: AGENTE PENITENCIÁRIO 

CLASS. NOME 

802 ANNE CAROLINE SILVA SANTOS 

                                

                             Macapá (AP), 18 de dezembro de 2013 

 
                                      AGNALDO BALIEIRO DA GAMA 
                              Secretário de Estado da Administração  
 


