
Publicada DOE Nº 20.638 de 18/10/2017. 
	
RESOLUÇÃO	N.004/GAB/DGPC/SSP/2017.	
O	DELEGADO-GERAL	DA	POLÍCIA	CIVIL,	do	Estado	de	Santa	Catarina,	no	uso	de	suas	atribuições	legais	e	conforme	previsto	no	art.	33,	letra	"g",	da	Lei	
Complementar	n.	453,	de	05	de	agosto	de	2009:	
	
Considerando	o	disposto	na	Resolução	n.	003/GAB/DGPC/SSP/2014,	publicada	no	DOE	n.	19.754,	de	07/02/2014	no	que	se	refere	à	necessidade	de	se	
aferir	 permanentemente,	 de	 maneira	 objetiva	 e	 padronizada,	 os	 aspectos	 psicológicos	 dos	 servidores	 da	 Polícia	 Civil	 para	 o	 desempenho	 das	
atribuições	inerentes	aos	respectivos	cargos,	mormente	no	que	tange	ao	porte	de	arma	de	fogo;	
Considerando	que	a	aferição	permanente	de	que	trata	o	parágrafo	anterior	deve	acompanhar	o	avanço	técnico,	instrumental	e	científico	da	Psicologia;	
	
Considerando	a	disponibilidade	atual	de	instrumentos	psicológicos	de	medida	aprovados	pelo	Conselho	Federal	de	Psicologia;	
	
Considerando	as	especificidades	da	etapa	do	concurso	público	para	ingresso	nos	quadros	da	Polícia	Civil	referente	à	Avaliação	de	Aptidão	Psicológica	
Vocacionada	prevista	na	Lei	Complementar	n.	453	de	05	de	agosto	de	2009;	
	
Considerando	que	dois	anos	após	a	publicação	da	Resolução	n.	003/GAB/DGPC/SSP/2014	o	Conselho	Federal	de	Psicologia,	através	da	Resolução	CFP	
n.	002/2016,	atualizou	a	regulamentação	da	avaliação	psicológica	em	concurso	público	e	processos	seletivos	de	natureza	pública	e	privada;		
	
Considerando	 que	 a	 superveniência	 da	 mencionada	 Resolução	 CFP	 n.	 002/2016	 exige	 a	 correspondente	 adequação	 da	 Resolução	 n.	
003/GAB/DGPC/SSP/2014;	
	
Considerando	 o	 resultado	 do	 documento	 denominado	 de	 “Estudo	 Profissiográfico	 e	Mapeamento	 de	 Competências	 dos	 Servidores	 da	 Segurança	
Pública	 do	 Estado	 de	 Santa	 Catarina”,	 produzido	 pela	 Secretaria	 Nacional	 de	 Segurança	 Pública	 –	 SENASP/MJ	 de	 acordo	 com	 o	 Convênio	 n.	
035/SENASP/2009	e	Contrato	n.	460/SSP/2011;	
	
Considerando	que	o	citado	Estudo,	juntamente	com	as	atribuições	dos	cargos	da	Polícia	Civil		descritas	na	Lei	Complementar	n.	453	de	05	de	agosto	de	
2009,	fornece	subsídios	para	que	se	estabeleçam	os	respectivos	Perfis	Profissiográficos,	caracterizados	pela	reunião	de	atributos	necessários	para	toda	
a	carreira,	desde	a	formação	inicial	até	a	aposentadoria;	
	



Considerando,	por	 fim,	que	dos	Perfis	Profissiográficos	se	depreendem	os	Perfis	Psicológicos	para	 ingresso	nos	cargos	da	Polícia	Civil,	permitindo	a	
mensuração	objetiva	de	atributos	psicológicos	mínimos	para	acesso	ao	Curso	de	Formação,	subdivididos	em	cognitivos	e	de	personalidade,	que	devem	
corresponder	às	dimensões	desejadas	que	estão	descritas	na	presente	resolução:	
R	E	S	O	L	V	E:		
Art.	1º	-	Ficam	instituídos,	conforme	disposto	nos	anexos	desta	Resolução,	os	Perfis	Profissiográficos	e	Psicológicos	dos	cargos	de	Delegado	de	Polícia,	
Agente	de	Polícia,	Psicólogo	Policial	e	Escrivão	de	Polícia.	
Art.2º	-	Esta	Resolução	entra	em	vigor	na	data	de	sua	publicação.		
Art.	3º	-	Revogam-se	as	disposições	em	contrário.	
Florianópolis,	11	de	outubro	de	2017.		

ARTUR NITZ 
Delegado-Geral da Polícia Civil 

ANEXO	I	
PERFIL	PROFISSIOGRÁFICO	DO	CARGO	DE	DELEGADO	DE	POLÍCIA	

Características		
Cognitivas		 Descrição	 Dimensão	

desejada	

Inteligência	Geral	

Conjunto	 de	
habilidades	 que	
permitem	 ao	
indivíduo	 operar	
cognitivamente	
para	 a	 resolução	
de	 problemas	
novos,	
relacionando	
ideias	 e	
compreendendo	
implicações	 a	
partir	 de	
conhecimentos	
prévios,	
reorganizar	

Adequado	



informações	 e	
adquirir	
conhecimentos	
diversos.	

Atenção		

Capacidade	
cognitiva	 para	
procurar	 um	 ou	
mais	 estímulos	
simultaneamente	
e	 com	 variados	
distratores.	

Adequado	

Domínio	
Psicomotor	

Habilidade	
cinestésica	 para	
movimentar	 o	
corpo	 com	
equilíbrio,	
atendendo	
solicitações	
psíquicas	 e/ou	
emocionais.			

Adequado	

Fluência	Verbal	

Capacidade	 de	
utilizar	
adequadamente	
as	 construções	
linguísticas	 para	
exprimir	
pensamentos,	 por	
meio	 de	
verbalizações	
claras	e	eficientes;	
habilidade	 para	

Adequado	



falar,	 comunicar	 e	
expressar	
mensagens	 e	
ideias.		

Raciocínio	Verbal	

Aptidão	 para	
construir	analogias	
verbais,	
combinando	
informações	
previamente	
armazenadas	 na	
memória	 com	
informações	
presentes,	 a	partir	
dos	 atributos	 das	
palavras;	
habilidade	 de	
reconhecer,	
compreender	 e	
correlacionar	
ideias	 ou	
conceitos.		

Adequado	

Raciocínio	
Abstrato	

Capacidade	 de	
resolver	
problemas,	 prever	
soluções	 e	
planejar-se;	
habilidade	 para	
realizar	
generalizações	 a	
partir	de	deduções	

Adequado	



ou	induções.		

Memória	

Capacidade	de	
armazenar	
informações	e	
evocá-las	
mentalmente,	
tornando-as	
disponíveis	para	
lembrança	
imediata.	

Adequado	

Características	de	
Personalidade		 Descrição	 Dimensão	

desejada	

Adaptabilidade	

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

Adequado	

Fobias	

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

Ausente	



Controle	
Emocional	

Habilidade	 de	
reconhecer	 as	
próprias	 emoções	
diante	 de	 um	
estímulo,	
controlando-as	 de	
forma	 que	 não	
interfiram	 em	 seu	
comportamento.		

Elevado	

Ansiedade	

Preocupação	
antecipada	 com	
consequente	
aceleração	 das	
funções	 orgânicas,	
que	 pode	 afetar	 a	
capacidade	
cognitiva	 e	 de	
reação	 diante	 de	
situações	 de	
estresse.	

Diminuído		

Impulsividade	

Propensão	 a	
reações	 rápidas	 e	
não	 planejadas	 a	
partir	de	estímulos	
externos	 ou	
internos,	
desconsiderando	
possíveis	
consequências	
decorrentes	 delas,	
para	 si	 e/ou	 para	

Diminuído		



outras	pessoas.			

Autoconfiança	

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

Adequado	

Resistência	à	
Frustração	

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

Elevado	

Agressividade	

Energia	 que	
dispõe	o	 indivíduo	
para	 enfrentar	
situações	
adversas,	
direcionada	 de	
forma	 benéfica	

Adequado	



para	 si	 e	 para	 o	
outro.		

Flexibilidade	de	
Conduta	

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

Adequado	

Maturidade	

Desenvolvimento	
físico	e	psicológico	
de	 acordo	 com	 a	
idade	cronológica.		

Adequado	

Responsabilidade	

Capacidade	 de	
tomar	 decisões,	
assumindo	as	suas	
consequências.		

Elevado	

Dinamismo	

Capacidade	 de	
desenvolver	
atividades	
intensas.		

Adequado	

Comprometimento	
e	identificação	
com	o	serviço	
público	policial	

Conjunto	 de	
crenças	 e	 valores	
acerca	 das	
atribuições	 e	
comprometimento	
com	 a	 atividade	
policial.	

Elevado	

Sociabilidade	

Capacidade	 de	
conviver	 em	
grupos	de	forma	a	
proporcionar	 a	

Adequado	



possibilidade	 de	
trocas	afetivas.		

Relacionamento	
interpessoal	

Capacidade	 de	
perceber	 e	 de	
reagir	
adequadamente	
às	 necessidades,	
sentimentos	 e	
comportamentos	
dos	outros.		

Adequado	

	
Autocrítica	

Capacidade	 de	
observar	o	próprio	
comportamento	
ao	 relacionar-se	
profissional	 ou	
socialmente.		

	
Adequado	

	
Iniciativa	

Capacidade	 de	
influenciar	o	curso	
dos	
acontecimentos,	
colocando-se	 de	
forma	 atuante,	
não	 passiva,	
diante	 das	
necessidades	 das	
tarefas	 ou	
situações;	
disposição	 para	
agir	 ou	
empreender	 uma	
ação,	 tomando	 a	

	
Adequado	



frente	 em	 uma	
determinada	
situação.		

Criatividade	

Capacidade	 de	
empreender	 e	 de	
propor	 novas	
atitudes	 e/ou	
ideias,	 buscando	
formas	 cada	 vez	
mais	 eficazes	 de	
realizar	 ações	 e	
atingir	objetivos.	

Adequado	

Liderança	

Capacidade	 de	
gerenciar	 grupos	
em	 todos	 os	 seus	
aspectos.		

Adequado	

Respeito	a	regras,	
leis	e	figuras	de	
autoridade	

Capacidade	 de	
deferência	 e	
respeito;	
habilidade	 de	
acatar	 normas	 e	
superiores	
hierárquicos.		

Adequado	

Descrição	das	Dimensões	das	Características	Cognitivas	
Dimensão		 Desempenho	 Descrição	

Muito	
elevado	

Superior	 Muito	acima	
do	nível	
médio	

Elevado	 Médio	
Superior	

Acima	do	
nível	médio	

Adequado	 Médio	 No	nível	



médio	
Diminuído	 Inferior	a	

Médio	
Inferior	

Abaixo	do	
nível	médio	

Ausente	 Ausente	 Não	
apresenta	a	
característica	

Descrição	das	Dimensões	das	Características	de	Personalidade	
Dimensão		 Desempenho	 Descrição	

Muito	
elevado	 Muito	alto	

Muito	acima	
do	nível	
médio	

Elevado	 Alto	 Acima	do	
nível	médio	

Adequado	 Médio	 No	nível	
médio	

Diminuído	 Muito	baixo	a	
baixo	

Abaixo	do	
nível	médio	

Ausente	 Ausente	 Não	
apresenta	a	
característica	

PERFIL	PSICOLÓGICO	PARA	INGRESSO	NO	CARGO	DE	DELEGADO	DE	POLÍCIA	
Características	
Cognitivas	 Descrição	 Dimensão	

desejada	

Inteligência	
Geral	

Conjunto	 de	
habilidades	 que	
permitem	 ao	
indivíduo	 operar	
cognitivamente	
para	 a	 resolução	
de	 problemas	

Adequado	



novos,	
relacionando	
ideias	 e	
compreendendo	
implicações	 a	
partir	 de	
conhecimentos	
prévios,	
reorganizar	
informações	 e	
adquirir	
conhecimentos	
diversos.		

Atenção	

Capacidade	
cognitiva	 para	
procurar	 um	 ou	
mais	 estímulos	
simultaneamente	
e	 com	 variados	
distratores.		

Adequado	

Domínio	
Psicomotor	

Habilidade	
cinestésica	 para	
movimentar	 o	
corpo	 com	
equilíbrio,	
atendendo	
solicitações	
psíquicas	 e/ou	
emocionais.		

Adequado	

	
Raciocínio	

Aptidão	 para	
construir	 Adequado	



Verbal	 analogias	
verbais,	
combinando	
informações	
previamente	
armazenadas	 na	
memória	 com	
informações	
presentes,	 a	
partir	 dos	
atributos	 das	
palavras;	
habilidade	 de	
reconhecer,	
compreender	 e	
correlacionar	
ideias	 ou	
conceitos.		

Raciocínio	
Abstrato	

Capacidade	 de	
resolver	
problemas,	
prever	soluções	e	
planejar-se;	
habilidade	 para	
realizar	
generalizações	 a	
partir	 de	
deduções	 ou	
induções.		

Adequado	

Memória	 Capacidade	 de	
armazenar	 Adequado	



informações	 e	
evocá-las	
mentalmente,	
tornando-as	
disponíveis	 para	
lembrança	
imediata.		

Características	
de	
Personalidade	

Descrição	 Dimensão	
desejada	

Adaptabilidade	
	

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

Adequado	

Controle	
Emocional	

Habilidade	 de	
reconhecer	 as	
próprias	
emoções	 diante	
de	 um	 estímulo,	
controlando-as	
de	 forma	 que	
não	 interfiram	
em	 seu	
comportamento.		

Elevado	

Ansiedade	

Preocupação	
antecipada	 com	
consequente	
aceleração	 das	
funções	

Diminuído	



orgânicas,	 que	
pode	 afetar	 a	
capacidade	
cognitiva	 e	 de	
reação	 diante	 de	
situações	 de	
estresse.	

Impulsividade	

Propensão	 a	
reações	rápidas	e	
não	 planejadas	 a	
partir	 de	
estímulos	
externos	 ou	
internos,	
desconsiderando	
possíveis	
consequências	
decorrentes	
delas,	 para	 si	
e/ou	 para	 outras	
pessoas.	

Diminuído	

Agressividade	

Energia	 que	
dispõe	 o	
indivíduo	 para	
enfrentar	
situações	
adversas,	
direcionada	 de	
forma	 benéfica	
para	 si	 e	 para	 o	
outro.		

Adequado	



Flexibilidade	
de	Conduta	

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

Adequado	

Dinamismo	

Capacidade	 de	
desenvolver	
atividades	
intensas.		

Adequado	

Sociabilidade	

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

Adequado	

Liderança	

Capacidade	 de	
gerenciar	 grupos	
em	todos	os	seus	
aspectos.		

Adequado	

Respeito	a	
regras,	leis	e	
figuras	de	
autoridade	

Capacidade	 de	
deferência	 e	
respeito;	
habilidade	 de	
acatar	 normas	 e	
superiores	
hierárquicos.	

Adequado	

Descrição	das	Dimensões	das	Características	Cognitivas	
Dimensão		 Desempenho	 Descrição	

Muito	 Superior	 Muito	acima	



elevado	 do	nível	
médio	

Elevado	 Médio	
Superior	

Acima	do	
nível	médio	

Adequado	 Médio	 No	nível	
médio	

Diminuído	 Inferior	a	
Médio	
Inferior	

Abaixo	do	
nível	médio	

Ausente	 Ausente	 Não	
apresenta	a	
característica	

Descrição	das	Dimensões	das	Características	de	Personalidade	
Dimensão		 Desempenho	 Descrição	

Muito	
elevado	 Muito	alto	

Muito	acima	
do	nível	
médio	

Elevado	 Alto	 Acima	do	
nível	médio	

Adequado	 Médio	 No	nível	
médio	

Diminuído	 Muito	baixo	a	
baixo	

Abaixo	do	
nível	médio	

Ausente	 Ausente	 Não	
apresenta	a	
característica	

ANEXO	II	
PERFIL	PROFISSIOGRÁFICO	DO	CARGO	DE	AGENTE	DE	POLÍCIA	

Características	
Cognitivas	 Descrição	 Dimensão		

desejada	



Inteligência	Geral		

Conjunto	 de	
habilidades	 que	
permitem	 ao	
indivíduo	 operar	
cognitivamente	
para	 a	 resolução	
de	 problemas	
novos,	
relacionando	
ideias	 e	
compreendendo	
implicações	 a	
partir	 de	
conhecimentos	
prévios,	
reorganizar	
informações	 e	
adquirir	
conhecimentos	
diversos.		

Adequado	

Atenção		

Capacidade	
cognitiva	 para	
procurar	 um	 ou	
mais	 estímulos	
simultaneamente	
e	 com	 variados	
distratores.		

Adequado	

Domínio	
Psicomotor	

Habilidade	
cinestésica	 para	
movimentar	 o	
corpo	 com	

Adequado	



equilíbrio,	
atendendo	
solicitações	
psíquicas	 e/ou	
emocionais.		

Fluência	Verbal	

Capacidade	 de	
utilizar	
adequadamente	
as	 construções	
linguísticas	 para	
exprimir	
pensamentos,	 por	
meio	 de	
verbalizações	
claras	e	eficientes;	
habilidade	 para	
falar,	 comunicar	 e	
expressar	
mensagens	 e	
ideias.		

Adequado	

Raciocínio	Verbal			

Aptidão	 para	
construir	analogias	
verbais,	
combinando	
informações	
previamente	
armazenadas	 na	
memória	 com	
informações	
presentes,	 a	partir	
dos	 atributos	 das	

Adequado	



palavras;	
habilidade	 de	
reconhecer,	
compreender	 e	
correlacionar	
ideias	 ou	
conceitos.		

Raciocínio	
Abstrato			

Capacidade	 de	
resolver	
problemas,	 prever	
soluções	 e	
planejar-se;	
habilidade	 para	
realizar	
generalizações	 a	
partir	de	deduções	
ou	induções.		

	
	

Adequado	

	
Raciocínio	Espacial			

Capacidade	 de	
formar	
representações	
mentais	 e	
manipulá-las	
transformando-as	
em	 novas	
representações.		

	
Adequado	

Memória	

Capacidade	 de	
armazenar	
informações	 e	
evocá-las	
mentalmente,	
tornando-as	

Adequado	



disponíveis	 para	
lembrança	
imediata.		

Características	de	
Personalidade	 Descrição	 Dimensão		

desejada	

Adaptabilidade	
	

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

Adequado	

Fobias	

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

Ausente		

Controle	
Emocional	

Habilidade	 de	
reconhecer	 as	
próprias	 emoções	
diante	 de	 um	
estímulo,	
controlando-as	 de	
forma	 que	 não	
interfiram	 em	 seu	
comportamento.		

Elevado		



Ansiedade	

Preocupação	
antecipada	 com	
consequente	
aceleração	 das	
funções	 orgânicas,	
que	 pode	 afetar	 a	
capacidade	
cognitiva	 e	 de	
reação	 diante	 de	
situações	 de	
estresse.	

Diminuído		

Impulsividade	

Propensão	 a	
reações	 rápidas	 e	
não	 planejadas	 a	
partir	de	estímulos	
externos	 ou	
internos,	
desconsiderando	
possíveis	
consequências	
decorrentes	 delas,	
para	 si	 e/ou	 para	
outras	pessoas.		

Diminuído		

	
Autoconfiança	

Atitude	 de	
autodomínio,	
presença	 de	
espírito	 e	
confiança	 nos	
próprios	 recursos,	
estabelecendo	
contatos	de	 forma	

	
Adequado	



resoluta	 e	
decidida,	
acreditando	 em	 si	
mesmo.			

Resistência	à	
Frustração	

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

	
Elevado		

Agressividade	

Energia	 que	
dispõe	o	 indivíduo	
para	 enfrentar	
situações	
adversas,	
direcionada	 de	
forma	 benéfica	
para	 si	 e	 para	 o	
outro.		

Adequado	

Flexibilidade	de	
Conduta		

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

Adequado	

Maturidade	 Desenvolvimento	 Adequado	



físico	e	psicológico	
de	 acordo	 com	 a	
idade	cronológica.		

Responsabilidade	

Capacidade	 de	
tomar	 decisões,	
assumindo	as	suas	
consequências.		

Elevado	

Dinamismo	

Capacidade	 de	
desenvolver	
atividades	
intensas.		

Adequado	

Comprometimento	
e	identificação	
com	o	serviço	
público	policial	

Conjunto	 de	
crenças	 e	 valores	
acerca	 das	
atribuições	 e	
comprometimento	
com	 a	 atividade	
policial.	

Elevado	

Sociabilidade	

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

Adequado	

Relacionamento	
interpessoal	

Capacidade	 de	
perceber	 e	 de	
reagir	
adequadamente	
às	 necessidades,	
sentimentos	 e	
comportamentos	

Adequado	



dos	outros.		

Autocrítica		

Capacidade	 de	
observar	o	próprio	
comportamento	
ao	 relacionar-se	
profissional	 ou	
socialmente.		

Adequado	

Iniciativa		

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

Adequado	

Respeito	a	regras,	
leis	e	figuras	de	
autoridade	

Capacidade	 de	
deferência	 e	
respeito;	
habilidade	 de	
acatar	 normas	 e	
superiores	

Adequado	



hierárquicos.		
Descrição	das	Dimensões	das	Características	Cognitivas	

Dimensão	 Desempenho	 Descrição	

Muito	
elevado	

Superior	 Muito	acima	
do	nível	
médio	

Elevado	 Médio	
Superior	

Acima	do	
nível	médio	

Adequado	 Médio	 No	nível	
médio	

Diminuído	 Inferior	a	
Médio	
Inferior	

Abaixo	do	
nível	médio	

Ausente	 Ausente	 Não	
apresenta	a	
característica	

Descrição	das	Dimensões	das	Características	de	Personalidade	
Dimensão		 Desempenho	 Descrição	

Muito	
elevado	

Muito	alto	 Muito	acima	
do	nível	
médio	

Elevado	 Alto	 Acima	do	
nível	médio	

Adequado	 Médio	 No	nível	
médio	

Diminuído	 Muito	baixo	a	
baixo	

Abaixo	do	
nível	médio	

Ausente	 Ausente	 Não	
apresenta	a	
característica	



PERFIL	PSICOLÓGICO	PARA	INGRESSO	NO	CARGO	DE	AGENTE	DE	POLÍCIA	
Características	
Cognitivas	 Descrição	 Dimensão		

desejada	

Inteligência	
Geral	

Conjunto	 de	
habilidades	 que	
permitem	 ao	
indivíduo	 operar	
cognitivamente	
para	 a	 resolução	
de	 problemas	
novos,	
relacionando	
ideias	 e	
compreendendo	
implicações	 a	
partir	 de	
conhecimentos	
prévios,	
reorganizar	
informações	 e	
adquirir	
conhecimentos	
diversos.		

Adequado	

Atenção		

Capacidade	
cognitiva	 para	
procurar	 um	 ou	
mais	 estímulos	
simultaneamente	
e	 com	 variados	
distratores.		

Adequado	



Domínio	
Psicomotor	

Habilidade	
cinestésica	 para	
movimentar	 o	
corpo	 com	
equilíbrio,	
atendendo	
solicitações	
psíquicas	 e/ou	
emocionais.			

Adequado	

Fluência	Verbal	

Capacidade	 de	
utilizar	
adequadamente	
as	 construções	
linguísticas	 para	
exprimir	
pensamentos,	
por	 meio	 de	
verbalizações	
claras	 e	
eficientes;	
habilidade	 para	
falar,	 comunicar	
e	 expressar	
mensagens	 e	
ideias.		

Adequado	

	
Raciocínio	
Abstrato	

Capacidade	 de	
resolver	
problemas,	
prever	soluções	e	
planejar-se;	
habilidade	 para	

	
Adequado	



realizar	
generalizações	 a	
partir	 de	
deduções	 ou	
induções.		

Memória	

Capacidade	 de	
armazenar	
informações	 e	
evocá-las	
mentalmente,	
tornando-as	
disponíveis	 para	
lembrança	
imediata.		

Adequado	

Características	
de	

Personalidade	
Descrição	 Dimensão		

desejada	

Controle	
Emocional	

Habilidade	 de	
reconhecer	 as	
próprias	
emoções	 diante	
de	 um	 estímulo,	
controlando-as	
de	 forma	 que	
não	 interfiram	
em	 seu	
comportamento.		

Elevado	

Ansiedade	

Preocupação	
antecipada	 com	
consequente	
aceleração	 das	

Diminuído	



funções	
orgânicas,	 que	
pode	 afetar	 a	
capacidade	
cognitiva	 e	 de	
reação	 diante	 de	
situações	 de	
estresse.	

Impulsividade	

Propensão	 a	
reações	rápidas	e	
não	 planejadas	 a	
partir	 de	
estímulos	
externos	 ou	
internos,	
desconsiderando	
possíveis	
consequências	
decorrentes	
delas,	 para	 si	
e/ou	 para	 outras	
pessoas.		

Diminuído		

Autoconfiança	

Atitude	 de	
autodomínio,	
presença	 de	
espírito	 e	
confiança	 nos	
próprios	
recursos,	
estabelecendo	
contatos	 de	

Adequado	



forma	 resoluta	 e	
decidida,	
acreditando	 em	
si	mesmo.		

Resistência	à	
Frustração	

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

Elevado	

Agressividade	

Energia	 que	
dispõe	 o	
indivíduo	 para	
enfrentar	
situações	
adversas,	
direcionada	 de	
forma	 benéfica	
para	 si	 e	 para	 o	
outro.		

Adequado	

Sociabilidade	

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

Adequado	



Relacionamento	
interpessoal	

Capacidade	 de	
perceber	 e	 de	
reagir	
adequadamente	
às	 necessidades,	
sentimentos	 e	
comportamentos	
dos	outros.		

Adequado	

Iniciativa	

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

Adequado	

Respeito	a	
regras,	leis	e	
figuras	de	
autoridade	

Capacidade	 de	
deferência	 e	
respeito;	
habilidade	 de	
acatar	 normas	 e	

Adequado	



superiores	
hierárquicos.	

Descrição	das	Dimensões	das	Características	Cognitivas	
Dimensão		 Desempenho	 Descrição	

Muito	
elevado	

Superior	 Muito	acima	
do	nível	
médio	

Elevado	 Médio	
Superior	

Acima	do	
nível	médio	

Adequado	 Médio	 No	nível	
médio	

Diminuído	 Inferior	a	
Médio	
Inferior	

Abaixo	do	
nível	médio	

Ausente	 Ausente	 Não	
apresenta	a	
característica	

Descrição	das	Dimensões	das	Características	de	Personalidade	
Dimensão		 Desempenho	 Descrição	

Muito	
elevado	 Muito	alto	

Muito	acima	
do	nível	
médio	

Elevado	 Alto	 Acima	do	
nível	médio	

Adequado	 Médio	 No	nível	
médio	

Diminuído	 Muito	baixo	a	
baixo	

Abaixo	do	
nível	médio	

Ausente	 Ausente	 Não	
apresenta	a	



característica	
ANEXO	III	

PERFIL	PROFISSIOGRÁFICO	DO	CARGO	DE	PSICÓLOGO	POLICIAL		
Caracterís

ticas	
Cognitivas	

Descrição	 Di
me
ns
ão		
De
sej
ad
a	

	
	
	
	

Inteligênci
a	Geral	

Conjunto	de	habilidades	
que	 permitem	 ao	
indivíduo	 operar	
cognitivamente	 para	 a	
resolução	de	problemas	
novos,	 relacionando	
ideias	 e	
compreendendo	
implicações	 a	 partir	 de	
conhecimentos	 prévios,	
reorganizar	informações	
e	 adquirir	
conhecimentos	
diversos.		

	
	
	
	

Ad
eq
ua
do	

Atenção	

Capacidade	 cognitiva	
para	 procurar	 um	 ou	
mais	 estímulos	
simultaneamente	e	com	
variados	distratores.		

	
Ad
eq
ua
do	
		



	
	

Domínio	
Psicomoto

r	

Habilidade	 cinestésica	
para	 movimentar	 o	
corpo	 com	 equilíbrio,	
atendendo	 solicitações	
psíquicas	 e/ou	
emocionais.		

	
	

Ad
eq
ua
do	

	
	
	

Fluência	
Verbal	

Capacidade	 de	 utilizar	
adequadamente	 as	
construções	 linguísticas	
para	 exprimir	
pensamentos,	 por	 meio	
de	 verbalizações	 claras	
e	 eficientes;	 habilidade	
para	 falar,	 comunicar	 e	
expressar	 mensagens	 e	
ideias.		

	
	
	

Ele
va
do		

	
	
	

Raciocínio	
Verbal	

Aptidão	 para	 construir	
analogias	 verbais,	
combinando	
informações	
previamente	
armazenadas	 na	
memória	 com	
informações	 presentes,	
a	 partir	 dos	 atributos	
das	palavras;	 habilidade	
de	 reconhecer,	
compreender	 e	
correlacionar	 ideias	 ou	
conceitos.		

	
	
	

Ele
va
do		

	 Capacidade	 de	 resolver	 	



	
Raciocínio	
Abstrato	

problemas,	 prever	
soluções	 e	 planejar-se;	
habilidade	 para	 realizar	
generalizações	 a	 partir	
de	 deduções	 ou	
induções.		

	
Ele
va
do		

	
	

Memória	

Capacidade	 de	
armazenar	 informações	
e	 evocá-las	
mentalmente,	
tornando-as	 disponíveis	
para	 lembrança	
imediata.		

	
	

Ad
eq
ua
do	

Caracterís
ticas	de	

Personalid
ade	

Descrição	

Di
me
ns
ão		
de
sej
ad
a	

	
	

Ansiedade	

Preocupação	
antecipada	 com	
consequente	aceleração	
das	 funções	 orgânicas,	
que	 pode	 afetar	 a	
capacidade	 cognitiva	 e	
de	 reação	 diante	 de	
situações	de	estresse.	

	
	
Di
mi
nuí
do	

	
	

Propensão	 a	 reações	
rápidas	 e	 não	

	
	



Impulsivid
ade	
	

planejadas	 a	 partir	 de	
estímulos	 externos	 ou	
internos,	
desconsiderando	
possíveis	 consequências	
decorrentes	 delas,	 para	
si	 e/ou	 para	 outras	
pessoas.		

Di
mi
nuí
do	

	
	

Resistênci
a	à	

frustração	

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

	
	

Ele
va
do	

	
	

Agressivid
ade	

Energia	 que	 dispõe	 o	
indivíduo	para	enfrentar	
situações	 adversas,	
direcionada	 de	 forma	
benéfica	para	si	e	para	o	
outro.		

	
	

Ad
eq
ua
do	

Responsa
bilidade	

Capacidade	 de	 tomar	
decisões,	 assumindo	 as	
suas	consequências.		

Ele
va
do	

Comprom
etimento	

e	
identificaç
ão	com	o	
serviço	
público	

Conjunto	 de	 crenças	 e	
valores	 acerca	 das	
atribuições	 e	
comprometimento	 com	
a	atividade	policial.	

	
	

Ele
va
do	



policial	
	

Sociabilida
de	

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

	
Ad
eq
ua
do		

Iniciativa	

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

Ad
eq
ua
do	

Respeito	a	
regras,	leis	
e	figuras	

de	
autoridad

e	

Capacidade	 de	
deferência	 e	 respeito;	
habilidade	 de	 acatar	
normas	 e	 superiores	
hierárquicos.		

Ad
eq
ua
do	

Resiliência	 Capacidade	 de	 superar	
adversidades	 e	
fortalecer-se	 após	 uma	
situação-problema.		

Ele
va
do		

Controle	
Emocional	

Habilidade	 de	
reconhecer	 as	 próprias	

Ele
va



emoções	 diante	 de	 um	
estímulo,	 controlando-
as	 de	 forma	 que	 não	
interfiram	 em	 seu	
comportamento.		

do	

Persistênci
a	

Tendência	 a	 terminar	
uma	 tarefa	
anteriormente	 iniciada,	
independentemente	das	
dificuldades.	

Ad
eq
ua
do	

	
	

Planejame
nto	

Disposição	 para	
estabelecer	 e	 prover	
objetivos,	 definindo	
planos	de	ação,	prazos	e	
recursos	 para	 uma	
determinada	atividade.		

	
Ad
eq
ua
do	

	
Empatia		

Capacidade	de	entender	
e	colocar-se	no	lugar	do	
outro,	compreendendo	
seus	sentimentos,	
percepções	e	crenças	
gerais.		

	
Ad
eq
ua
do		

Descrição	das	Dimensões	das	Características	Cognitivas	
Dimensão		 Desempenho	 Descrição	

Muito	
elevado	

Superior		 Muito	acima	
do	nível	
médio	

Elevado	 Médio	
Superior		

Acima	do	
nível	médio	

Adequado	 Médio	 No	nível	
médio	



Diminuído	 Inferior	a	
Médio	
Inferior	

Abaixo	do	
nível	médio	

Ausente	 Ausente	 Não	
apresenta	a	
característica	

Descrição	das	Dimensões	das	Características	de	Personalidade	
Dimensão		 Desempenho	 Descrição	

Muito	
elevado	 Muito	alto	

Muito	acima	
do	nível	
médio	

Elevado	 Alto		 Acima	do	
nível	médio	

Adequado	 Médio	 No	nível	
médio	

Diminuído	 Muito	baixo	a	
baixo	

Abaixo	do	
nível	médio	

Ausente	 Ausente	 Não	
apresenta	a	
característica	

PERFIL	PSICOLÓGICO	PARA	INGRESSO	NO	CARGO	DE	PSICÓLOGO	POLICIAL	
Características	
Cognitivas	 Descrição	 Dimensão		

desejada	
	
	

Inteligência	
Geral	

Conjunto	 de	
habilidades	 que	
permitem	 ao	
indivíduo	 operar	
cognitivamente	
para	 a	 resolução	
de	 problemas	
novos,	

	
	
	

Adequado	



relacionando	
ideias	 e	
compreendendo	
implicações	 a	
partir	 de	
conhecimentos	
prévios,	
reorganizar	
informações	 e	
adquirir	
conhecimentos	
diversos.		

Atenção		 Capacidade	
cognitiva	 para	
procurar	 um	 ou	
mais	 estímulos	
simultaneamente	
e	 com	 variados	
distratores.		

Adequado	

Domínio	
Psicomotor	

Habilidade	
cinestésica	 para	
movimentar	 o	
corpo	 com	
equilíbrio,	
atendendo	
solicitações	
psíquicas	 e/ou	
emocionais.		

Adequado	

Características	
de	

Personalidade	
Descrição	 Dimensão		

desejada	



	
	

Ansiedade	

Preocupação	
antecipada	 com	
consequente	
aceleração	 das	
funções	
orgânicas,	 que	
pode	 afetar	 a	
capacidade	
cognitiva	 e	 de	
reação	 diante	 de	
situações	 de	
estresse.	

	
	

Diminuído	

Impulsividade	
	

Propensão	 a	
reações	rápidas	e	
não	 planejadas	 a	
partir	 de	
estímulos	
externos	 ou	
internos,	
desconsiderando	
possíveis	
consequências	
decorrentes	
delas,	 para	 si	
e/ou	 para	 outras	
pessoas.		
	

Diminuído	

	
Resistência	à	
frustração	

Habilidade	 de	
manter	 suas	
atividades	 em	
bom	 nível,	

	
Elevado		



quando	 privado	
da	 satisfação	 de	
uma	necessidade	
pessoal,	 em	 uma	
dada	 situação	
profissional	 ou	
pessoal.		

	
	

Agressividade	

Energia	 que	
dispõe	 o	
indivíduo	 para	
enfrentar	
situações	
adversas,	
direcionada	 de	
forma	 benéfica	
para	 si	 e	 para	 o	
outro.		

	
	

Adequado	

Sociabilidade	

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

Adequado		

Respeito	a	
regras,	leis	e	
figuras	de	
autoridade	

Capacidade	 de	
deferência	 e	
respeito;	
habilidade	 de	
acatar	 normas	 e	
superiores	
hierárquicos.		

Adequado		



Resiliência	 Capacidade	 de	
superar	
adversidades	 e	
fortalecer-se	
após	 uma	
situação-
problema.		

Elevado		

Controle	
Emocional	

Habilidade	 de	
reconhecer	 as	
próprias	
emoções	 diante	
de	 um	 estímulo,	
controlando-as	
de	 forma	 que	
não	 interfiram	
em	 seu	
comportamento.		

Elevado	

Empatia		 Capacidade	de	
entender	e	
colocar-se	no	
lugar	do	outro,	
compreendendo	
seus	
sentimentos,	
percepções	e	
crenças	gerais.	

Adequado		

Descrição	das	Dimensões	das	Características	Cognitivas	
Dimensão		 Desempenho	 Descrição	

Muito	
elevado	

Superior	 Muito	acima	
do	nível	
médio	



Elevado	 Médio	
Superior	

Acima	do	
nível	médio	

Adequado	 Médio	 No	nível	
médio	

Diminuído	 Inferior	a	
Médio	
Inferior	

Abaixo	do	
nível	médio	

Ausente	 Ausente	 Não	
apresenta	a	
característica	

Descrição	das	Dimensões	das	Características	de	Personalidade	
Dimensão		 Desempenho	 Descrição	

Muito	
elevado	 Muito	alto	

Muito	acima	
do	nível	
médio	

Elevado	 Alto	 Acima	do	
nível	médio	

Adequado	 Médio	 No	nível	
médio	

Diminuído	 Muito	baixo	a	
baixo	

Abaixo	do	
nível	médio	

Ausente	 Ausente	 Não	
apresenta	a	
característica	

ANEXO	IV	
PERFIL	PROFISSIOGRÁFICO	DO	CARGO	DE	ESCRIVÃO	DE	POLÍCIA		

Características	
Cognitivas	

Descrição	 Dimensão		
desejada	

	
	

Inteligência	Geral	

Conjunto	 de	
habilidades	 que	
permitem	 ao	

	
	
	



indivíduo	 operar	
cognitivamente	
para	 a	 resolução	 de	
problemas	 novos,	
relacionando	 ideias	
e	 compreendendo	
implicações	 a	 partir	
de	 conhecimentos	
prévios,	 reorganizar	
informações	 e	
adquirir	
conhecimentos	
diversos.		

Adequado		

	
	

Atenção		

Capacidade	
cognitiva	 para	
procurar	 um	 ou	
mais	 estímulos	
simultaneamente	 e	
com	 variados	
distratores.		

	
	

Adequado		

	
Domínio	

Psicomotor	

Habilidade	
cinestésica	 para	
movimentar	o	corpo	
com	 equilíbrio,	
atendendo	
solicitações	
psíquicas	 e/ou	
emocionais.		

	
Adequado	

	
	

Fluência	Verbal	

Capacidade	 de	
utilizar	
adequadamente	 as	

	
	

Adequado	



construções	
linguísticas	 para	
exprimir	
pensamentos,	 por	
meio	 de	
verbalizações	 claras	
e	 eficientes;	
habilidade	 para	
falar,	 comunicar	 e	
expressar	
mensagens	e	ideias.	

	
	
	

Raciocínio	Verbal	

Aptidão	 para	
construir	 analogias	
verbais,	
combinando	
informações	
previamente	
armazenadas	 na	
memória	 com	
informações	
presentes,	 a	 partir	
dos	 atributos	 das	
palavras;	 habilidade	
de	 reconhecer,	
compreender	 e	
correlacionar	 ideias	
ou	conceitos.		

	
	
	

Adequado	

	
Raciocínio	
Abstrato	

Capacidade	 de	
resolver	 problemas,	
prever	 soluções	 e	
planejar-se;	

	
Adequado	



habilidade	 para	
realizar	
generalizações	 a	
partir	 de	 deduções	
ou	induções.	

Raciocínio	
Numérico	

Capacidade	 de	 lidar	
com	 símbolos	
numéricos	 e		
compreender	
procedimentos	
relativos	 a	
transformações	
desses	símbolos	por	
meio	 de	 operações	
aritméticas	básicas	

Adequado	

	
	

Memória	

Capacidade	 de	
armazenar	
informações	 e	
evocá-las	
mentalmente,	
tornando-as	
disponíveis	 para	
lembrança	imediata.	

	
Adequado	

Característica	de	
Personalidade	

Descrição	 Dimensão		
desejada	

	
	

Ansiedade	

Preocupação	
antecipada	 com	
consequente	
aceleração	 das	
funções	 orgânicas,	
que	 pode	 afetar	 a	

	
	

Diminuído	



capacidade	
cognitiva	 e	 de	
reação	 diante	 de	
situações	 de	
estresse.	

	
	

Impulsividade	
	

Propensão	 a	
reações	 rápidas	 e	
não	 planejadas	 a	
partir	 de	 estímulos	
externos	 ou	
internos,	
desconsiderando	
possíveis	
consequências	
decorrentes	 delas,	
para	 si	 e/ou	 para	
outras	pessoas.			

	
	

Diminuído	
	
	

	
	
Resistência	à	
frustração	

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

	
	

Elevado	

	
	

Agressividade	

Energia	 que	 dispõe	
o	 indivíduo	 para	
enfrentar	 situações	

	
Adequado	



adversas,	
direcionada	 de	
forma	benéfica	para	
si	e	para	o	outro.		

Responsabilidade	 Capacidade	 de	
tomar	 decisões,	
assumindo	 as	 suas	
consequências.		

	
Elevado	

Comprometimento	
e	identificação	
com	o	serviço	
público	policial	

Conjunto	de	crenças	
e	valores	acerca	das	
atribuições	 e	
comprometimento	
com	 a	 atividade	
policial.	

	
Elevado	

	
Sociabilidade	

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

Adequado	

	
	
	

Iniciativa	

Capacidade	 de	
influenciar	 o	 curso	
dos	
acontecimentos,	
colocando-se	 de	
forma	 atuante,	 não	
passiva,	 diante	 das	
necessidades	 das	
tarefas	 ou	
situações;	
disposição	 para	 agir	

	
	
	

Adequado	



ou	 empreender	
uma	ação,	 tomando	
a	 frente	 em	 uma	
determinada	
situação.			

Respeito	a	regras,	
leis	e	figuras	de	
autoridade	

Capacidade	 de	
deferência	 e	
respeito;	 habilidade	
de	 acatar	 normas	 e	
superiores	
hierárquicos.		

Adequado		

Persistência	 Tendência	 a	
terminar	uma	tarefa	
anteriormente	
iniciada,	
independentemente	
das	dificuldades.		

Adequado		

Controle	
Emocional	

Habilidade	 de	
reconhecer	 as	
próprias	 emoções	
diante	 de	 um	
estímulo,	
controlando-as	 de	
forma	 que	 não	
interfiram	 em	 seu	
comportamento.		

Elevado	

	
	

Planejamento	

Disposição	 para	
estabelecer	 e	
prover	 objetivos,	
definindo	 planos	 de	
ação,	 prazos	 e	

	
	

Adequado	



recursos	 para	 uma	
determinada	
atividade.		

	
	

Organização	

Capacidade	 de	
pensar	 e	 de	 agir	 de	
acordo	 com	 um	
plano,	 método	 ou	
regra,	
proporcionando	
ordem	 e	 harmonia	
às	 atividades	
desenvolvidas.		

	
	

Adequado		

Descrição	das	Dimensões	das	Características	Cognitivas	
Dimensão		 Desempenho	 Descrição	

Muito	
elevado	

Superior	 Muito	acima	
do	nível	
médio	

Elevado	 Médio	
Superior	

Acima	do	
nível	médio	

Adequado	 Médio	 No	nível	
médio	

Diminuído	 Inferior	a	
Médio	
Inferior	

Abaixo	do	
nível	médio	

Ausente	 Ausente	 Não	
apresenta	a	
característica	

Descrição	das	Dimensões	das	Características	de	Personalidade	
Dimensão		 Desempenho	 Descrição	

Muito	 Muito	alto	 Muito	acima	



elevado	 do	nível	
médio	

Elevado	 Alto	 Acima	do	
nível	médio	

Adequado	 Médio	 No	nível	
médio	

Diminuído	 Muito	baixo	a	
baixo	

Abaixo	do	
nível	médio	

Ausente	 Ausente	 Não	
apresenta	a	
característica	

PERFIL	PSICOLÓGICO	PARA	INGRESSO	NO	CARGO	DE	ESCRIVÃO	DE	POLÍCIA		
Características	
Cognitivas	

Descrição	 Dimensão	
desejada		

	
	
	

Inteligência	
Geral	

Conjunto	 de	
habilidades	 que	
permitem	 ao	
indivíduo	 operar	
cognitivamente	
para	 a	 resolução	 de	
problemas	 novos,	
relacionando	 ideias	
e	 compreendendo	
implicações	 a	 partir	
de	 conhecimentos	
prévios,	 reorganizar	
informações	 e	
adquirir	
conhecimentos	
diversos.		

	
	
	

Adequado		



Atenção	

Capacidade	
cognitiva	 para	
procurar	 um	 ou	
mais	 estímulos	
simultaneamente	 e	
com	 variados	
distratores.		

Adequado		

Domínio	
Psicomotor	

Habilidade	
cinestésica	 para	
movimentar	o	corpo	
com	 equilíbrio,	
atendendo	
solicitações	
psíquicas	 e/ou	
emocionais.		

Adequado	

Características	
de	

Personalidade	

Descrição		 Dimensão		
	desejada	

	
	

Ansiedade	

Preocupação	
antecipada	 com	
consequente	
aceleração	 das	
funções	 orgânicas,	
que	 pode	 afetar	 a	
capacidade	
cognitiva	 e	 de	
reação	 diante	 de	
situações	 de	
estresse.	

	
Diminuído	

	
Impulsividade	

Propensão	 a	
reações	 rápidas	 e	

	
Diminuído	



não	 planejadas	 a	
partir	 de	 estímulos	
externos	 ou	
internos,	
desconsiderando	
possíveis	
consequências	
decorrentes	 delas,	
para	 si	 e/ou	 para	
outras	pessoas.			

	
	

	
Agressividade	

Energia	 que	 dispõe	
o	 indivíduo	 para	
enfrentar	 situações	
adversas,	
direcionada	 de	
forma	benéfica	para	
si	e	para	o	outro.		

	
Adequado	

	
Sociabilidade	

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

	
Adequado	

Respeito	a	
regras,	leis	e	
figuras	de	
autoridade	

Capacidade	 de	
deferência	 e	
respeito;	 habilidade	
de	 acatar	 normas	 e	
superiores	
hierárquicos.	

	
Adequado		

Persistência	 Tendência	 a	
terminar	uma	tarefa	

Adequado		



anteriormente	
iniciada,	
independentemente	
das	dificuldades.		

Controle	
Emocional	

Habilidade	 de	
reconhecer	 as	
próprias	 emoções	
diante	 de	 um	
estímulo,	
controlando-as	 de	
forma	 que	 não	
interfiram	 em	 seu	
comportamento.		

Elevado	

Organização	 Capacidade	 de	
pensar	 e	 de	 agir	 de	
acordo	 com	 um	
plano,	 método	 ou	
regra,	
proporcionando	
ordem	 e	 harmonia	
às	 atividades	
desenvolvidas.		

Adequado		

Descrição	das	Dimensões	das	Características	Cognitivas	
Dimensão		 Desempenho	 Descrição	

Muito	
elevado	

Superior	 Muito	acima	
do	nível	
médio	

Elevado	 Médio	
Superior	

Acima	do	
nível	médio	

Adequado	 Médio	 No	nível	
médio	



Diminuído	 Inferior	a	
Médio	
Inferior	

Abaixo	do	
nível	médio	

Ausente	 Ausente	 Não	
apresenta	a	
característica	

Descrição	das	Dimensões	das	Características	de	Personalidade	
Dimensão		 Desempenho	 Descrição	

Muito	
elevado	 Muito	alto	

Muito	acima	
do	nível	
médio	

Elevado	 Alto	 Acima	do	
nível	médio	

Adequado	 Médio	 No	nível	
médio	

Diminuído	 Muito	baixo	a	
baixo	

Abaixo	do	
nível	médio	

Ausente	 Ausente	 Não	
apresenta	a	
característica	

	


