
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAQAO

EDITAL N° 092/2018 — CONVOCAQAO PARA A 4a FASE - TESTE DE
AVALIAQAO PSICOLOGICA- TAP

A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAQAO, no uso de suas atribuigoes e
tendo em vista o EDITAL N° 001/2017 DE ABERTURA - CFSD/QPPMC/PMAP, publicado
no Diario Oficial do Estado do Amapa n° 6476 de 06 de julho de 2017.

CONSIDERANDO o Resultado Definitivo da 3° FASE - EXAME DE CAPACIDADE
FiSICA - TESTES DE AVALIAQAO E APTIDAO FISICA — TAAF, inserido no Edital n°
091/2018,

RESOLVE:

Convocar os candidatos APTOS na 3° FASE - TAAF, para participarem da 4°
FASE - TESTE DE AVALIAQAO PSICOLOGICA - TAP nos termos do Capitulo 13 do Edital
de Abertura do Concurso Publico para provimento de vagas ao cargo de Soldado do Quadro
de Pragas Policiais Militares Combatentes da Policia Militar do Estado do Amapa
(SDQPPMC), conforme relagao constante nos Anexos I e II deste Edital.

1. DO TESTE DE AVALIAQAO PSICOLOGICA — TAP.

Serao convocados para a 4a Fase - TAP, os candidatos aptos na 3a Fase - Exame de1.1
Capacidade Fisica - Testes de Avaliagao e Aptidao Fisica — TAAF.

O TAP, de presenga obrigatoria e de carater eliminatorio, sera realizado pela Divisao
Psicossocial da Policia Militar do Estado do Amapa, por meio de subcomissao designada
para este fim especifico, e tern por objetivo analisar as condigoes psicologicas do candidato,
suas caracteristicas e aptidoes para frequentar o CFSD PM, de acordo com o perfil exigido
para o cargo de Soldado Policial Militar.

Os candidatos convocados deverao se apresentar impreterivelmente nos dias, locais
e horarios estipulados no item 2 deste Edital, munidos de caneta esferografica azul ou preta
e de documento de identificagao oficial com foto.

A Avaliagao Psicologica constara de 02 (duas) etapas distintas, porem integradas. A
composigao da avaliagao sera constituida de testes Psicologicos e Entrevista Individual, que
serao aplicados por Psicblogos, designados por Portaria especifica, atraves dos seguintes
instrumentos:

1.2

1.3

1.4

1.4.1. A aplicagao de Testes Psicologicos, compreendera:

a) Teste de personalidade;
b) Teste de Inteligencia (nao verbal);
c) Teste de Atengao.

1.4.2. A entrevista psicologica individual buscar£ avaliar o perfil psicologico do candidato
em fungao da carreira a ser exercida.

Ficam estabelecidos os seguintes parametros de definigao de perfil Psicologico do
Soldado PM, a saber:
1.5
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PARAMETROCARACTERISTICA DESCRIQAO
Habilidade de conhecer as proprias emogoes diante de
um estimulo controlando-as de forma que nao interfiram
em seu comportamento.
Preocupagao antecipada com aceleragao das fungoes
organicas, que pode afetar sua capacidade de reagao
diante de situagoes de estresse.
Incapacidade de controlar as emogoes e tendencias a
reagir de forma brusca e intensa, diante de um estimulo
interno ou externo.

Controle Emocional Adequado

Ansiedade Diminuida

Impulsividade Diminuida

Atitude de autodominio, presenga de espirito e
confianga nos proprios recursos, estabelecendo
contatos de forma resoluta e decidida, acreditando em
si mesmo.

Autoconfianga Adequada

Habilidade de manter suas atividades em bom nivel,
quando privado da satisfagao de uma necessidade
pessoal em uma dada situagao profissional ou pessoal.
Grau de inteligencia global dentro da faixa media aliado
a capacidade de incorporar novos conhecimentos e
reestruturar conceitos ja estabelecidos.
Capacidade para memorizar sons e imagens
principalmente fisionomias, tomando-as disponiveis
para a lembranga imediata.
Energia que dispoe o individuo e enfrentar situagoes
adversas, direcionando-a de forma que seja benefica
para si e para a sociedade mostrando-se uma pessoa
combatida.

Resistencia a Frustragao Adequada

Inteligencia Mediana

Memoria Elevada

Agressividade Moderada

Levemente
Elevada

Capacidade de o individuo adaptar seu comportamento
as mais diversas situagoes.
Capacidade de o individuo agir com desenvoltura nas
mais diversas e/ou ideias.

Adaptabilidade

Flexibilidade Elevada
Desenvolvimento flsico e psicologico de acordo com a
idade cronologica.
Capacidade de o individuo tomar decisao assumindo
suas consequencias.

Maturidade Adequada

Responsabilidade Elevada

Elevado Capacidade de desenvolver atividades intensas.Dinamismo
Capacidade de comunicar-se de forma compreensivel e
agradavel.Comunicagao Adequada

Capacidade em conviver em grupos de forma a
proporcionar a possibilidade de trocas afetivas.
Medo irracional ou patologico de situagoes especificas
como: animais, altura, agua, sangue, fogo, etc, que
levam o individuo a desenvolver evitagao ou crises de
panico.
Respeito aos limites alheios com probidade e decoro.

Sociabilidade Elevada

Fobias Ausente

Honestidade Adequada

A Avaliagao Psicologica do candidato indicara, conclusivamente, um dos seguintes1.6
resultados:

APTO: significando que o candidato apresentou perfil psicologico compativel com o
exigido para o cargo pleiteado;
I.
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INAPTO: significando que o candidato n§o apresentou perfil psicologico compativelII-
com o exigido, portanto, automaticamente eliminado do Concurso.

AUSENTE: significando que o candidato nao compareceu para a Avaliagao
Psicologica, sendo automaticamente eliminado do Concurso.

Os candidatos considerados inaptos na Avaliagao Psicoldgica receberao o resultado
atraves de entrevista devolutiva com o psicdlogo, conforme cronograma a ser publicado no
Edital de resultado preliminar.

Nao sera permitida a entrada de pessoas estranhas no local de aplicagao do teste,
sob qualquer justificativa, sendo admitido tao somente o candidato relacionado nos termos
dos Anexos I e II deste Edital nos dias e horarios estipulados.

No local e data da aplicagao do teste, nao sera disponibilizado ao candidato “Vaga
de Estacionamento” ou “Guarda Volumes" assim, a Policia Militar do Amapa nao se
responsabilizara pela perda ou extravio de documentos, objetos ou equipamentos
eletronicos ocorridos no local de realizagao das provas, nem por danos neles causados,
ficando o candidato como unico responsavel pela guarda e acondicionamento de seus
pertences.
1.10 Sera excluido o candidato que:

apresentar-se apos o horario estabelecido, nao se admitindo qualquer tolerancia;
apresentar-se em local e data diferente daqueles constantes na convocagao oficial;
nao comparecer a qualquer das etapas, seja qual for o motivo alegado;
nao apresentar documento Oficial que bem o identifique;
ausentar-se do local durante a aplicagao do teste;
estiver portando armas, mesmo que possua o respectivo porte;
langar mao de meios ilicitos ou implementos para a execugao dos Testes;
nao devolver integralmente o material quando recebido;
perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento

III-

1.7

1.8

1.9

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
indevido.

1.11 Ao ingressar no local de realizagao dos testes, o candidato devera manter desligado
qualquer aparelho eletronico que esteja sob sua posse, ainda que os sinais de alarme
estejam nos modos de vibragio e silencioso.
1.12 E aconselhavel que os candidatos retirem as baterias dos celulares, garantindo que
nenhum som seja emitido, inclusive do despertador caso esteja ativado.

1.13 Motivar£, ainda, a eliminagao do candidato do Concurso Publico, sem prejuizo das
sangdes penais cabiveis, a burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas
neste Edital ou a outras relativas ao Concurso, aos comunicados, as Instrugoes ao
Candidato ou as Instrugoes constantes do teste, bem como o tratamento indevido e
descortes a qualquer pessoa envolvida na aplicagao das provas.
1.14 Sera oportunizado a interposigao de recurso ao candidato Inapto no Teste de
Avaliagao Psicologica - TAP pelo prazo de 02 (dois) dias uteis apos a entrevista devolutiva
constante do item 1.7.
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2. DO LOCAL E DATA

A aplicagao dos Testes Psicologicos previstos no item 1.4.1, se dar3 no dia, hora e2.1
local abaixo:

Local: Centro de Formagao e Aperfeigoamento do Comando Geral da Policia Militar do
Estado do Amapa
Enderego: Rua Jovino Dino£, S/N
Bairro: Beirol Cidade: Macapa Estado:Amapa
DATA: CONFORME ANEXO I
HORARIO: CONFORME ANEXO I

A Entrevista Psicoldgica Individual prevista no Item 1.4.2, se dara nos dias, hora e2.2
local abaixo:

Local: Divis5o Psicossocial do Comando Geral da Policia Militar do Amapa
Enderego: Av. Caramuru, S/N (Entrada pela lateral do Comando Geral)
Bairro: Beirol Cidade: Macapa Estado: Amapa
DATA: CONFORME ANEXO II
HORARIO: CONFORME ANEXO II

Macapa/AP, 23 de novembro de 2018.

SUELEM AMORjAS TAVORA FURTADO
Secretaria de Estado da Administragao

Decreto n° 1535/2018
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EDITAL N° 092/2018 — CONVOCAQAO PARA A 4a FASE - TESTE DE
AVALIAQAO PSICOLOGICA- TAP

ANEXOI

ABERTURA DOS PORTOES: 06h45min
FECHAMENTO DOS PORT6ES: 07h30minDATA: 26/11/2018 / SEGUNDA-FEIRA

CLAS. NOME
NILTON CORREA COSTA (M.S: 000302014.2018.8.03.0000)
MARCIONE DE SOUZA BARBOSA (M.S: 000301067.2018.8.03.0000)

861
914
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EDITAL N° 092/2018 — CONVOCAQAO PARA A 4a FASE - TESTE DE
AVALIAQAO PSICOLOGICA- TAP

ANEXO II

ABERTURA DOS PORT6ES: 07h00min
FECHAMENTO DOS PORTOES: 08h00minDATA: 27/11/2018 / TERQA-FEIRA

NOMECLAS.
NILTON CORREA COSTA (M.S: 000302014.2018.8.03.0000)861

ABERTURA DOS PORTOES: 07h00min
FECHAMENTO DOS PORTOES: 08h00minDATA: 28/11/2018 / QUARTA-FEIRA

NOMECLAS.
MARCIONE DE SOUZA BARBOSA (M.S: 000301067.2018.8.03.0000)914
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