
 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 
CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO DE SOLDADO COMBATENTE (QPMP-C) 

E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA 

EDITAL Nº 019/2013 – CFSd/2014, de 03 de dezembro de 2013 
 

ATO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 001/2013 
CFSD/2014 DE 18 DE JULHO DE 2013 

 
O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO, em referência ao 
Concurso Público para Admissão de Soldado Combatente (QPMP-C) destinado ao provimento de 
1.623 (mil e seiscentas e vinte e três) vagas e formação de cadastro de reserva de 500 
(quinhentas) vagas, regulado pelo Edital nº 001/2013 – CFSd/2014, de 18 de julho de 2013, 
torna público: 

1 – Altera-se a redação dos itens 12.3.4, 12.3.5, 12.3.6 e 12.3.6.2, os quais tratam da 
realização do Exame Psicossomático – 4ª etapa, passando a ter a seguinte redação: 

“12.3.4. O exame psicossomático, de caráter eliminatório, tem como objetivo indicar os 
candidatos que possuam características intelectivas, motivacionais e de personalidade 
compatíveis com a multiplicidade, periculosidade e sociabilidade das atribuições da função 
policial militar, e contraindicar aqueles que apresentem características psicológicas incompatíveis 
com tais atribuições, de acordo com os parâmetros do perfil profissiográfico estabelecido para o 
cargo de soldado.” 

“12.3.5. O candidato será submetido a testes de inteligência e/ou de personalidade e de 
habilidades específicas, devidamente reconhecidas pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP), 
com o intuito de aferir o grau de compatibilidade das características cognitivas e de 
personalidade conforme o perfil profissiográfico exigido para o desempenho do cargo de soldado 
da Polícia Militar do Espírito Santo.” 

“12.3.6. Serão utilizadas técnicas psicométricas:” 

(...) 

“12.3.6.2. O teste de personalidade possibilitará uma visão bastante clara da 
personalidade humana, sua estrutura e dinâmica, mostrando como a pessoa se comporta e 
reage em contato com o meio ambiente.” 

2 – O Anexo III (Perfil Profissiográfico) ao Edital 001/2013 – CFSd/2014, de 18 de julho 
de 2013 passa a vigorar conforme se vê republicado em anexo ao presente Edital. 

3 - Ficam mantidas as demais regras contidas no Edital nº 001/2013 – CFSd/2014, de 
18 de julho de 2013, pertinentes ao presente concurso público.     

 

Vitória/ES, 03 de dezembro de 2013. 

 
 
 

                  EDMILSON DOS SANTOS – Cel QOC 
                     Comandante Geral da PMES 

 
 



ANEXO III 

 

PERFIL PROFISSIOGRÁFICO EXIGIDO NA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 

 

O presente perfil profissiográfico consta das características exigidas ao candidato a ingresso no 

Curso de Formação de Soldados Combatentes da PMES, bem como suas respectivas 

características e dimensões (níveis). As dimensões classificam-se em “elevado” (muito acima dos 

níveis medianos), “adequado” (dentro dos níveis medianos), “baixo” (abaixo dos níveis medianos) 

e “ausente” (não apresenta a característica), conforme quadro a seguir: 

Característica Dimensão Descrição 

1 
Controle Emocional 

(autocontrole) 
Elevado 

Habilidade de reconhecer as próprias emoções 

diante de um estímulo, controlando as de forma 

que não interfiram em seu comportamento. 

2 Ansiedade Baixo 

Aceleração das funções orgânicas, causando 

agitação emocional que pode afetar a 

capacidade cognitiva do candidato; devido à 

antecipação de consequências futuras, a 

preocupação antecipada leva a um estado de 

preparação física e psicológica para defender a 

incolumidade pessoal contra uma possível 

adversidade, o que deixa o indivíduo em 

constante estado de alerta (fase 1 do ciclo de 

estresse). 

3 
Atenção 

Concentrada 
Elevada 

Capacidade de abstrair-se de tudo e fixar a 

atenção em um objeto 

4 Impulsividade Baixo 

Incapacidade de controlar as emoções e 

tendência a reagir de forma brusca e intensa, 

diante de um estímulo interno ou externo. 

5 Autoconfiança Adequado 

Atitude de autodomínio do candidato, presença 

de espírito e confiança nos próprios recursos, 

estabelecendo contatos de forma resoluta e 

decidida. Capacidade de reconhecer suas 

características pessoais dominantes e acreditar 

em si mesmo. 

6 
Resistência à 

frustração 
Adequado 

Capacidade de absorver e lidar objetiva e 

eficazmente com situações frustrantes. 

7 

Potencial de 

desenvolvimento 

cognitivo 

Adequado 

Grau de inteligência aliado à receptividade para 

incorporar novos conhecimentos e reestruturar 

conceitos já estabelecidos, a fim de dirigir 

adequadamente seu comportamento. 

8 Agressividade Adequado Manifestação de tendência ao ataque em 

oposição à fuga de perigos ou enfrentamento de 



dificuldades. 

9 Iniciativa Adequado 

Capacidade de agir adequadamente sem 

depender de ordem ou decisão superior em 

situações específicas. 

10 
Potencial de 

liderança 
Adequado 

Habilidade para agregar as forças latentes 

existentes em um grupo, canalizando-as no 

sentido de trabalharem de modo harmônico e 

coeso na solução de problemas comuns, visando 

atingir objetivos pré-definidos. Facilidade para 

conduzir, coordenar e dirigir as ações das 

pessoas, para que atuem com excelência e 

motivação, estando o futuro líder disponível para 

ser treinado em sua potencialidade. 

 

11 

Sociabilidade 

(relacionamento 

interpessoal) 

Adequado 

Capacidade de perceber e reagir 

adequadamente às necessidades, sentimentos e 

comportamentos dos outros. 

12 Memória Elevada 

Capacidade para memorizar sons e imagens, 

principalmente fisionomias, tornando-as 

disponíveis para a lembrança imediata. 

13 
Fluência verbal 

(comunicabilidade) 
Elevado 

Capacidade em comunicar-se de forma 

compreensível e agradável. 

14 Sinais fóbicos 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. 

15 Disciplina Elevado 
Capacidade de ater-se a um método, uma 

ordem, uma maneira de ser e de agir. 

16 Organização Elevado 
Capacidade de desenvolver atividades, 

sistematizando as tarefas. 

 

 

 

 


