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EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 05 DO EDITAL DE ABERTURA  

 
A Prefeitura do Município de Cajamar, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Legislação 
vigente, torna público o EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 05 do Concurso Público nº 01/2020, conforme segue: 
 
 
NA TABELA I DE CARGOS DO CAPÍTULO 1. DO CONCURSO PÚBLICO 
 
Onde se lê: 

Cargo 

Especialização

/ Área de 

Atuação 

Código 

do 

Cargo 

Vagas Existentes Vencimento 

Mensal e 

Carga 

Horária 

Semanal/ 

Mensal 

Escolaridade / Requisitos Mínimos 

Exigidos  

Taxa de 

inscrição 

Total 

(*) 

Reserva 

para Pessoa 

com 

Deficiência 
(**) 

Técnico em 

Segurança do 

Trabalho 
-- 112 01+CR -- 

R$ 4.291,58 

40h/200h 

Ensino Médio Completo, Curso de Técnico 

em Segurança do Trabalho, com Registro 

Profissional no Ministério do Trabalho e 

Emprego – TEM. Experiência comprovada 

de, no mínimo, 02 (dois) anos. 

R$ 46,80 

 
Leia-se: 

Cargo 

Especialização

/ Área de 
Atuação 

Código 

do 
Cargo 

Vagas Existentes Vencimento 

Mensal e 

Carga 

Horária 
Semanal/ 

Mensal 

Escolaridade / Requisitos Mínimos 

Exigidos  

Taxa de 

inscrição 

Total 

(*) 

Reserva 

para Pessoa 
com 

Deficiência 

(**) 

Técnico em 
Segurança do 

Trabalho 
-- 112 01+CR -- 

R$ 4.291,58 

40h/200h 

Ensino Médio Completo, Curso de Técnico 

em Segurança do Trabalho, com Registro 

Profissional no Ministério do Trabalho e 

Emprego – MTE. Experiência comprovada 

de, no mínimo, 02 (dois) anos. 

R$ 46,80 

 
 
 
NA TABELA II DE CARGOS DO CAPÍTULO 1. DO CONCURSO PÚBLICO 
 
Leia-se como segue e não como constou: 
 

Cargo 
Especialização

/ Área de 

Atuação 

Código 
do 

Cargo 

Vagas Existentes Vencimento 

Mensal e 

Carga 
Horária 

Semanal/ 

Mensal 

Escolaridade / Requisitos Mínimos 
Exigidos 

Taxa de 
inscrição 

Total 

(*) 

Reserva 
para Pessoa 

com 

Deficiência 

(**) 

Agente de 

Combate às 

Endemias 
-- 120 10+CR  01  

R$ 1.663,50 

40h 

semanais 

(***) 

Ensino Médio Completo e Curso de 

Formação Inicial, com carga horária 

mínima de 40 (quarenta) horas (****); 

(*****). 

R$ 46,80 

Agente de 
Saúde 

-- 121 02+CR --  
R$ 2.185,13 

40h/200h 
Ensino Médio Completo. R$ 46,80 

Auxiliar de 

Farmácia 
-- 122 03+CR --  

R$ 2.792,85 

40h/200h 
Ensino Médio Completo. R$ 46,80 

Técnico em 

Enfermagem 
-- 123 01+CR --  

R$ 2.792,85 

40h 

semanais 

(***) 

Ensino Médio Completo, com Curso Técnico 

de Enfermagem e Registro no COREN. 
R$ 46,80 

Fonoaudiólogo -- 124 01+CR --  

R$ 6.078,15 

30h 

semanais 

Ensino Superior Completo em 

Fonoaudiologia, com Registro no Conselho 

Regional de Fonoaudiologia – CRF, com 

experiência comprovada de 01 (um) ano. 

R$ 66,80 

Médico Clínico 

Cardiologista 125 01+CR --  

R$ 6.078,15 

10h 

semanais 

(***) 

Ensino Superior Completo em Medicina, 

com Especialização em Áreas Clínicas, 

conforme normatização no Conselho 

Regional de Medicina e Registro no 

Conselho Regional de Medicina – CRM. 

R$ 72,00 

Infectologista 126 CR -- 

Neurologista 127 01+CR -- 

Psiquiatra 128 02+CR -- 
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Cargo 

Especialização

/ Área de 

Atuação 

Código 

do 

Cargo 

Vagas Existentes Vencimento 

Mensal e 

Carga 

Horária 

Semanal/ 
Mensal 

Escolaridade / Requisitos Mínimos 

Exigidos 

Taxa de 

inscrição 

Total 
(*) 

Reserva 

para Pessoa 

com 
Deficiência 

(**) 

Médico 
Plantonista 

-- 129 CR -- 

R$ 6.078,15 

12h 
semanais 

(***) 

Ensino Superior Completo em Medicina, 

com Especialização, conforme 

normatização no Conselho Regional de 

Medicina Registro no Conselho Regional de 

Medicina – CRM. 

R$ 72,00 

Nutricionista -- 130 01+CR -- 

R$ 6.078,15 

30h 

semanais 

Ensino Superior Completo em Nutrição e 

inscrição no Conselho Regional de 

Nutricionistas – CRN, com experiência de 

06 (seis) meses a 01 (um) ano. 

R$ 66,80 

 
 
 
 
 
NO ANEXO I – ATRIBUIÇÕES BÁSICAS, PARA O CARGO DE AGENTE DE SAÚDE 
 
Leia-se como segue e não como constou: 
 
Agente de Saúde 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA  
Fiscaliza e inspeciona estabelecimentos comerciais, industriais, residenciais e públicos, para advertir, multar, apreender produtos, 
quando necessário, visando preservar a saúde da comunidade; Executa, previne e complementa o tratamento de saúde, efetuando 
os devidos acompanhamentos de acordo com os programas estabelecidos, com o objetivo de difundir noções gerais sobre saúde.  
DESCRIÇÃO DETALHADA  
Inspeciona estabelecimentos comercias, industriais, feiras, mercados, etc., verificando as condições sanitárias, para garantir a 
qualidade do produto. Colhe amostras de alimentos e embalagens, interditando-os e encaminhando-os para análise sanitária junto 
aos órgãos competentes. Lavra auto de infração, expede intimação e aplica penalidade de advertência, quando necessário, visando 
preservar a saúde da comunidade. Encaminha as amostras de fontes naturais como poços, minas, bicas, etc., para análise dos 
pedidos relacionados com serviços individuais de abastecimento de água. Recebe solicitação de alvará e caderneta de controle 
sanitário para os estabelecimentos comerciais e/ou industriais, fazendo os registros e protocolo para expedição do respectivo 
documento. Vistoria a zona rural no que diz respeito ao saneamento, orientando sobre a adução de água potável, destino de 
dejetos e uso de agrotóxicos, para manter a saúde da população. Realiza levantamentos de problemas de saúde junto à 
comunidade, através de visitas domiciliares e, quando necessário, encaminha os pacientes à unidade de saúde. Coordena e 
participa de campanhas educativas sobre raiva, febre amarela, cólera, combate a parasitas e insetos, distribuindo formulários 
informativos e orientando a comunidade nos procedimentos necessários, ao controle de saúde. Ministra cursos e palestras sobre 
noções de higiene e primeiros socorros, para motivar o desenvolvimento de atitudes e hábitos sadios da população. Presta 
primeiros socorros, fazendo curativos simples, e controlando pressão arterial, para propiciar alívio ao doente e facilitar a 
cicatrização de ferimentos. Orienta na coleta de material para exames, seguindo rotina estabelecida, para possibilitara realização 
dos mesmos. Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
 
NO ANEXO VII - PERFIL PROFISSIOGRÁFICO EXIGIDO NA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 
 
Leia-se como segue e não como constou: 
 
CARGO: Agente Administrativo 
O presente Perfil Profissiográfico consta das características exigidas ao candidato a Agente Administrativo, bem como suas 
respectivas descrições e dimensões níveis). As dimensões classificam-se em “elevado” acima dos níveis medianos), “adequado” 
dentro dos níveis medianos), “baixo” abaixo dos níveis medianos) e “ausente” não apresenta característica).  

DISPOSIÇÃO PARA O TRABALHO:  
• Descrição: capacidade para lidar, de maneira produtiva, com tarefas sob sua responsabilidade, participando delas de maneira 
construtiva;  
• Dimensão: elevado.  
 
ORGANIZAÇÃO:  
• Descrição: capacidade de desenvolver atividades, sistematizando as tarefas;  
• Dimensão: adequado.  
 
SOCIABILIDADE RELACIONAMENTO INTERPESSOAL):  
• Descrição: capacidade de perceber e reagir adequadamente às necessidades, sentimentos e comportamentos dos outros;  
• Dimensão: elevado.  
 
FLEXIBILIDADE DE CONDUTA:  
• Descrição: capacidade de diversificar seu comportamento, de moto adaptativo, atuando adequadamente, de acordo com as 
exigências de cada situação na qual estiver inserido;  
• Dimensão: elevado.  
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FLUÊNCIA VERBAL COMUNICABILIDADE):  
• Descrição: capacidade em comunicar-se de forma compreensível e agradável;  
• Dimensão: elevado.  
 
RESPONSABILIDADE:  
• Descrição: capacidade do indivíduo em tomar decisões, assumindo suas consequências;  
• Dimensão: elevado.  
 
ASSERTIVIDADE:  
• Descrição: capacidade de expressar-se corretamente, deixando clara a sua vontade, agindo ativamente para a sua aquisição;  
• Dimensão: adequado.  
 
AUTOCONFIANÇA:  

• Descrição: atitude de autodomínio do candidato, presença de espírito de confiança nos próprios recursos, estabelecendo 
contatos de forma resoluta e decidida. Capacidade de reconhecer suas características pessoas dominantes e acreditar em si 
mesmo;  
• Dimensão: adequado. 
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CARGO: Agente de Combate às Endemias  
O presente Perfil Profissiográfico consta das características exigidas ao candidato a Agente de Combate às Endemias, bem como 
suas respectivas descrições e dimensões níveis). As dimensões classificam-se em “elevado” acima dos níveis medianos), 
“adequado” dentro dos níveis medianos), “baixo” abaixo dos níveis medianos), e “ausente” não apresenta a característica). 

DISPOSIÇÃO PARA O TRABALHO:  
• Descrição: capacidade para lidar, de maneira produtiva, com tarefas sob sua responsabilidade, participando delas de maneira 
construtiva;  
• Dimensão: adequado.  
 
ORGANIZAÇÃO:  
• Descrição: capacidade de desenvolver atividades, sistematizando as tarefas;  
• Dimensão: adequado.  
 
POTENCIAL DE ENERGIA E CAPACIDADE DE MANTÊ-LA DURANTE LONGAS JORNADAS DE TRABALHO:  
• Dimensão: adequado.  
 
SOCIABILIDADE RELACIONAMENTO INTERPESSOAL):  
• Descrição: capacidade de perceber e reagir adequadamente às necessidades, sentimentos e comportamentos dos outros;  
• Dimensão: elevado.  
 
ASSERTIVIDADE:  
• Descrição: capacidade de expressar-se corretamente, deixando clara a sua vontade, agindo ativamente para a sua aquisição; 
Dimensão: elevado.  
 
POTENCIAL DE LIDERANÇA:  
• Descrição: 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;  
• Dimensão: adequado.  
 
CONTROLE EMOCIONAL AUTOCONTROLE):  
• Descrição: habilidade de reconhecer as próprias emoções diante de um estímulo, controlando-as de forma que não interfiram 
em seu comportamento;  
• Dimensão: adequado.  
 
COMBATIVIDADE PARA VENCER OS OBSTÁCULOS QUE VIER A ENCONTRAR NO MEIO AMBIENTE: • Dimensão: 
adequado. 
 
FLUÊNCIA VERBAL COMUNICABILIDADE):  
• Descrição: capacidade em comunicar-se de forma compreensível e agradável;  
• Dimensão: adequado.  
 
ATENÇÃO CONCENTRADA:  
• Descrição: capacidade de selecionar uma fonte de informação estímulo do meio ambiente ou do mundo interior) dentre todas 
as que estão disponíveis em um determinado momento e conseguir dirigir sua atenção manter o foco) para este estímulo ou tarefa 
a ser realizada no decorrer do tempo;  
• Dimensão: adequada.  
 
EMPATIA:  
• Descrição: capacidade de sentir ou que sentiria se estivesse em situação vivida por outra pessoa, ou capacidade de compreender 
o sentimento ou reação da outra pessoa imaginando-se nas mesmas circunstâncias;  
• Dimensão: elevado.  
 
CAPACIDADE DE COOPERAÇÃO E TRABALHO EM EQUIPE, DEMONSTRANDO ÉTICA NAS RELAÇÕES INTERPESSOAIS:  
• Dimensão: adequado.  
 
AGRESSIVIDADE:  
• Descrição: manifestação de tendência ao ataque dirigido a si próprio e/ou ao outro;  
• Dimensão: baixo.  
 
ANSIEDADE:  
• Descrição: aceleração das funções orgânicas, causando agitação emocional que pode afetar a capacidade cognitiva; devido à 
antecipação de consequências futuras. 
• Dimensão: baixo.  
 
SINAIS FÓBICOS:  
• Descrição: 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;  
• Dimensão: ausente.  
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CARGO: Agente de Saúde 
O presente Perfil Profissiográfico consta das características exigidas ao candidato a Agente de Saúde, bem como suas respectivas 
descrições e dimensões níveis). As dimensões classificam-se em “elevado” acima dos níveis medianos), “adequado” dentro dos 
níveis medianos), “baixo” abaixo dos níveis medianos) e “ausente” não apresenta a característica). 

DISPOSIÇÃO PARA O TRABALHO:  
• Descrição: capacidade para lidar, de maneira produtiva, com tarefas sob sua responsabilidade, participando delas de maneira 
construtiva;  
• Dimensão: adequado.  
 
POTENCIAL DE ENERGIA E CAPACIDADE DE MANTÊ-LA DURANTE A JORNADA DE TRABALHO:  
• Dimensão: adequado.  
 
ORGANIZAÇÃO:  
• Descrição: capacidade de desenvolver atividades, sistematizando as tarefas;  
• Dimensão: adequado.  
 
CONTROLE EMOCIONAL AUTOCONTROLE):  
• Descrição: habilidade de reconhecer as próprias emoções diante de um estímulo, controlando-as de forma que não interfiram 
em seu comportamento;  
• Dimensão: adequado. 
  
IMPULSIVIDADE:  
• Descrição: incapacidade de controlar as emoções e tendência a reagir de forma brusca e intensa, diante de um estímulo interno 
e externo;  
• Dimensão: ausente.  
 
AGRESSIVIDADE:  
• Descrição: manifestação de tendência ao ataque dirigido a si próprio e/ou ao outro;  

• Dimensão: baixo.  
 
SOCIABILIDADE RELACIONAMENTO INTERPESSOAL):  
• Descrição: capacidade de perceber e reagir adequadamente às necessidades, sentimentos e comportamentos dos outros;  
• Dimensão: adequado.  
 
FLEXIBILIDADE DE CONDUTA FLEXIBILIDADE):  
• Descrição: capacidade de diversificar seu comportamento, de moto adaptativo, atuando adequadamente, de acordo com as 
exigências de cada situação na qual estiver inserido;  
• Dimensão: adequado.  
 
TRANSTORNOS DE HUMOR:  
• Dimensão: ausente.  
 
TRANSTORNOS DE PERSONALIDADE:  
• Dimensão: ausente.  
 
POTENCIAL DE LIDERANÇA:  
• Descrição: 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;  
• Dimensão: adequado. 
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CARGO: Agente Funerário  
O presente Perfil Profissiográfico consta das características exigidas ao candidato a Agente Funerário, bem como suas respectivas 
descrições e dimensões níveis). As dimensões classificam-se em “elevado” acima dos níveis medianos), “adequado” dentro dos 
níveis medianos), “baixo” abaixo dos níveis medianos) e “ausente” não apresenta a característica). 

DISPOSIÇÃO PARA O TRABALHO:  
• Descrição: capacidade para lidar, de maneira produtiva, com tarefas sob sua responsabilidade, participando delas de maneira 
construtiva;  
• Dimensão: adequado.  
 
POTENCIAL DE ENERGIA E CAPACIDADE DE MANTÊ-LA DURANTE A JORNADA DE TRABALHO:  
• Dimensão: adequado.  
 
ORGANIZAÇÃO:  
• Descrição: capacidade de desenvolver atividades, sistematizando as tarefas;  
• Dimensão: adequado.  
 
CONTROLE EMOCIONAL AUTOCONTROLE):  
• Descrição: habilidade de reconhecer as próprias emoções diante de um estímulo, controlando-as de forma que não interfiram 
em seu comportamento;  
• Dimensão: adequado.  
 
SOCIABILIDADE RELACIONAMENTO INTERPESSOAL):  
• Descrição: capacidade de perceber e reagir adequadamente às necessidades, sentimentos e comportamentos dos outros;  
• Dimensão: adequado.  
 
TRANSTORNOS DE HUMOR:  
• Dimensão: ausente.  
 

TRANSTORNOS DE PERSONALIDADE:  
• Dimensão: ausente.  
 
IMPULSIVIDADE:  
• Descrição: incapacidade de controlar as emoções e tendência a reagir de forma brusca e intensa, diante de um estímulo interno 
e externo;  
• Dimensão: ausente.  
 
ANSIEDADE:  
• Descrição: 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;  
• Dimensão: baixo.  
 
ANGÚSTIA:  
• Descrição: mal estar psicofísico caracterizado por temor difuso, podendo ir da inquietação ao pânico;  
• Dimensão: baixo.  
 
SINAIS FÓBICOS:  
• Descrição: 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;  
• Dimensão: ausente. 
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CARGO: Arquiteto  
O presente Perfil Profissiográfico consta das características exigidas ao candidato a Arquiteto, bem como suas respectivas 
descrições e dimensões níveis). As dimensões classificam-se em “elevado” acima dos níveis medianos), “adequado” dentro dos 
níveis medianos), “baixo” abaixo dos níveis medianos) e “ausente” não apresenta a característica).  

DISPOSIÇÃO PARA O TRABALHO:  
• Descrição: capacidade para lidar, de maneira produtiva, com tarefas sob sua responsabilidade, participando delas de maneira 
construtiva;  
• Dimensão: adequado.  
 
ORGANIZAÇÃO:  
• Descrição: capacidade de desenvolver atividades, sistematizando as tarefas;  
• Dimensão: elevado.  
 
RESPONSABILIDADE:  
• Descrição: capacidade do indivíduo em tomar decisões, assumindo suas consequências; • Dimensão: elevado.  
 
CONTROLE EMOCIONAL AUTOCONTROLE):  
• Descrição: habilidade de reconhecer as próprias emoções diante de um estímulo, controlando-as de forma que não interfiram 
em seu comportamento;  
• Dimensão: elevado.  
 
AUTOCONFIANÇA:  
• Descrição: atitude de autodomínio do candidato, presença de espírito de confiança nos próprios recursos, estabelecendo 
contatos de forma resoluta e decidida. Capacidade de reconhecer suas características pessoas dominantes e acreditar em si 
mesmo;  
• Dimensão: elevado.  
 
SOCIABILIDADE RELACIONAMENTO INTERPESSOAL):  

• Descrição: capacidade de perceber e reagir adequadamente às necessidades, sentimentos e comportamentos dos outros;  
• Dimensão: adequado.  
 
INICIATIVA:  
• Descrição: capacidade de agir adequadamente sem depender de ordens ou decisões superiores em situações específicas;  
• Dimensão: adequado.  
 
POTENCIAL DE LIDERANÇA:  
• Descrição: 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;  
• Dimensão: elevado.  
 
CRIATIVIDADE:  
• Descrição: habilidade para tirar conclusões e revitalizar soluções antigas a que chegou pela própria experiência anterior e 
vivência interna, apresentando então novas soluções para os problemas existentes, procurando buscar formas cada vez mais 
eficazes de realizar ações e atingir objetivos, valendo-se dos meios disponíveis no momento;  
• Dimensão: elevado.  
 
FLUÊNCIA VERBAL COMUNICABILIDADE):  
• Descrição: capacidade em comunicar-se de forma compreensível e agradável;  
• Dimensão: elevado. 
 
RESPONSABILIDADE 
• Descrição: capacidade do indivíduo de tomar decisões, assumindo suas consequências; 
• Dimensão: elevado.  
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CARGO: Assistente Social  
O presente Perfil Profissiográfico consta das características exigidas ao candidato a Assistente Social, bem como suas respectivas 
descrições e dimensões níveis). As dimensões classificam-se em “elevado” acima dos níveis medianos), “adequado” dentro dos 
níveis medianos), “baixo” abaixo dos níveis medianos) e “ausente” não apresenta a característica). 

DISPOSIÇÃO PARA O TRABALHO:  
• Descrição: capacidade para lidar, de maneira produtiva, com tarefas sob sua responsabilidade, participando delas de maneira 
construtiva;  
• Dimensão: adequado.  
 
RESPONSABILIDADE:  
• Descrição: capacidade do indivíduo em tomar decisões, assumindo suas consequências;  
• Dimensão: adequado.  
 
CONTROLE EMOCIONAL AUTOCONTROLE):  
• Descrição: habilidade de reconhecer as próprias emoções diante de um estímulo, controlando-as de forma que não interfiram 
em seu comportamento;  
• Dimensão: elevado.  
 
ANSIEDADE:  
• Descrição: 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);  
• Dimensão: baixo.  
 
ANGÚSTIA:  
• Descrição: mal estar psicofísico caracterizado por temor difuso, podendo ir da inquietação ao pânico;  
• Dimensão: baixo. 

 
IMPULSIVIDADE:  
• Descrição: incapacidade de controlar as emoções e tendência a reagir de forma brusca e intensa, diante de um estímulo interno 
e externo;  
• Dimensão: ausente.  
 
AGRESSIVIDADE:  
• Descrição: manifestação de tendência ao ataque dirigido a si próprio e/ou ao outro;  
• Dimensão: baixo.  
 
SOCIABILIDADE RELACIONAMENTO INTERPESSOAL):  
• Descrição: capacidade de perceber e reagir adequadamente às necessidades, sentimentos e comportamentos dos outros;  
• Dimensão: elevado.  
 
FLEXIBILIDADE DE CONDUTA:  
• Descrição: capacidade de diversificar seu comportamento, de modo adaptativo, atuando adequadamente, de acordo com as 
exigências de cada situação na qual estiver inserido;  
• Dimensão: adequado.  
 
FLUÊNCIA VERBAL COMUNICABILIDADE):  
• Descrição: capacidade em comunicar-se de forma compreensível e agradável;  
• Dimensão: adequado.  
 
TRANSTORNOS DE HUMOR:  
• Dimensão: ausente.  
 
TRANSTORNOS DE PERSONALIDADE:  
• Dimensão: ausente. 
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CARGO: Auxiliar Administrativo  
O presente Perfil Profissiográfico consta das características exigidas ao candidato a Auxiliar Administrativo, bem como suas 
respectivas descrições e dimensões níveis). As dimensões classificam-se em “elevado” acima dos níveis medianos), “adequado” 
dentro dos níveis medianos), “baixo” abaixo dos níveis medianos) e “ausente” não apresenta característica).  

DISPOSIÇÃO PARA O TRABALHO:  
• Descrição: capacidade para lidar, de maneira produtiva, com tarefas sob sua responsabilidade, participando delas de maneira 
construtiva;  
• Dimensão: elevado.  
 
ORGANIZAÇÃO:  
• Descrição: capacidade de desenvolver atividades, sistematizando as tarefas;  
• Dimensão: adequado.  
 
SOCIABILIDADE RELACIONAMENTO INTERPESSOAL):  
• Descrição: capacidade de perceber e reagir adequadamente às necessidades, sentimentos e comportamentos dos outros;  
• Dimensão: elevado.  
 
FLEXIBILIDADE DE CONDUTA:  
• Descrição: capacidade de diversificar seu comportamento, de moto adaptativo, atuando adequadamente, de acordo com as 
exigências de cada situação na qual estiver inserido;  
• Dimensão: elevado.  
 
FLUÊNCIA VERBAL COMUNICABILIDADE):  
• Descrição: capacidade em comunicar-se de forma compreensível e agradável;  
• Dimensão: elevado.  
 
RESPONSABILIDADE:  
• Descrição: capacidade do indivíduo em tomar decisões, assumindo suas consequências;  

• Dimensão: elevado. 
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CARGO: Auxiliar de Farmácia  
O presente Perfil Profissiográfico consta das características exigidas ao candidato a Auxiliar de Farmácia, bem como suas 
respectivas descrições e dimensões níveis). As dimensões classificam-se em “elevado” acima dos níveis medianos), “adequado” 
dentro dos níveis medianos), “baixo” abaixo dos níveis medianos) e “ausente” não apresenta a característica). 

DISPOSIÇÃO PARA O TRABALHO:  
• Descrição: capacidade para lidar, de maneira produtiva, com tarefas sob sua responsabilidade, participando delas de maneira 
construtiva;  
• Dimensão: adequado.  
 
POTENCIAL DE ENERGIA E CAPACIDADE DE MANTÊ-LA DURANTE LONGAS JORNADAS DE TRABALHO:  
• Dimensão: adequado.  
 
ORGANIZAÇÃO:  
• Descrição: capacidade de desenvolver atividades, sistematizando as tarefas;  
• Dimensão: elevado.  
 
RESPONSABILIDADE:  
• Descrição: capacidade do indivíduo em tomar decisões, assumindo suas consequências;  
• Dimensão: elevado.  
 
INICIATIVA:  
• Descrição: capacidade de agir adequadamente sem depender de ordens ou decisões superiores em situações específicas;  
• Dimensão: adequado.  
 
SOCIABILIDADE RELACIONAMENTO INTERPESSOAL):  
• Descrição: capacidade de perceber e reagir adequadamente às necessidades, sentimentos e comportamentos dos outros;  
• Dimensão: elevado.  
 

FLUÊNCIA VERBAL COMUNICABILIDADE):  
• Descrição: capacidade em comunicar-se de forma compreensível e agradável;  
• Dimensão: adequado.  
 
ATENÇÃO CONCENTRADA:  
• Descrição: capacidade de selecionar uma fonte de informação estímulo do meio ambiente ou do mundo interior) dentre todas 
as que estão disponíveis em um determinado momento e conseguir dirigir sua atenção manter o foco) para este estímulo ou tarefa 
a ser realizada no decorrer do tempo;  
• Dimensão: adequada. 
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CARGO: Auxiliar de Serviços Gerais  
O presente Perfil Profissiográfico consta das características exigidas ao candidato a Auxiliar de Serviços Gerais, bem como suas 
respectivas descrições e dimensões níveis). As dimensões classificam-se em “elevado” acima dos níveis medianos), “adequado” 
dentro dos níveis medianos), “baixo” abaixo dos níveis medianos) e “ausente” não apresenta a característica). 

DISPOSIÇÃO PARA O TRABALHO:  
• Descrição: capacidade para lidar, de maneira produtiva, com tarefas sob sua responsabilidade, participando delas de maneira 
construtiva;  
• Dimensão: adequado.  
 
POTENCIAL DE ENERGIA E CAPACIDADE DE MANTÊ-LA A JORNADA DE TRABALHO:  
• Dimensão: adequado.  
 
DISCIPLINA:  
• Descrição: capacidade de ater-se a um método, uma ordem, uma maneira de ser e de agir.  
• Dimensão: adequado.  
 
ORGANIZAÇÃO:  
• Descrição: capacidade de desenvolver atividades, sistematizando as tarefas;  
• Dimensão: adequado.  
 
CONTROLE EMOCIONAL AUTOCONTROLE):  
• Descrição: habilidade de reconhecer as próprias emoções diante de um estímulo, controlando-as de forma que não interfiram 
em seu comportamento;  
• Dimensão: adequado.  
 
SOCIABILIDADE RELACIONAMENTO INTERPESSOAL):  
• Descrição: capacidade de perceber e reagir adequadamente às necessidades, sentimentos e comportamentos dos outros;  
• Dimensão: adequado.  

 
TRANSTORNOS DE HUMOR:  
• Dimensão: ausente.  
 
TRANSTORNOS DE PERSONALIDADE:  
• Dimensão: ausente. 
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CARGO: Auxiliar de Topografia  
O presente Perfil Profissiográfico consta das características exigidas ao candidato a Auxiliar de Topografia, bem como suas 
respectivas descrições e dimensões níveis). As dimensões classificam-se em “elevado” acima dos níveis medianos), “adequado” 
dentro dos níveis medianos), “baixo” abaixo dos níveis medianos) e “ausente” não apresenta a característica). 
 
DISPOSIÇÃO PARA O TRABALHO:  
• Descrição: capacidade para lidar, de maneira produtiva, com tarefas sob sua responsabilidade, participando delas de maneira 
construtiva;  
• Dimensão: adequado.  
 
ORGANIZAÇÃO:  
• Descrição: capacidade de desenvolver atividades, sistematizando as tarefas;  
• Dimensão: elevado.  

 
RESPONSABILIDADE:  
• Descrição: capacidade do indivíduo em tomar decisões, assumindo suas consequências;  
• Dimensão: elevado.  
 
AUTOCONFIANÇA:  
• Descrição: atitude de autodomínio do candidato, presença de espírito de confiança nos próprios recursos, estabelecendo 
contatos de forma resoluta e decidida. Capacidade de reconhecer suas características pessoas dominantes e acreditar em si 
mesmo;  
• Dimensão: elevado.  
 
SOCIABILIDADE RELACIONAMENTO INTERPESSOAL):  
• Descrição: capacidade de perceber e reagir adequadamente às necessidades, sentimentos e comportamentos dos outros;  
• Dimensão: adequado.  
 
INICIATIVA:  
• Descrição: capacidade de agir adequadamente sem depender de ordens ou decisões superiores em situações específicas;  
• Dimensão: adequado.  
 
FLUÊNCIA VERBAL COMUNICABILIDADE):  
• Descrição: capacidade em comunicar-se de forma compreensível e agradável;  
• Dimensão: elevado. 
 
RESPONSABILIDADE 
• Descrição: capacidade do indivíduo de tomar decisões, assumindo suas consequências; 
• Dimensão: elevado.  
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CARGO: Bibliotecário  
O presente Perfil Profissiográfico consta das características exigidas ao candidato a Bibliotecário, bem como suas respectivas 
descrições e dimensões níveis). As dimensões classificam-se em “elevado” acima dos níveis medianos), “adequado” dentro dos 
níveis medianos), “baixo” abaixo dos níveis medianos) e “ausente” não apresenta característica). 
 
 DISPOSIÇÃO PARA O TRABALHO:  
• Descrição: capacidade para lidar, de maneira produtiva, com tarefas sob sua responsabilidade, participando delas de maneira 
construtiva;  
• Dimensão: elevado.  
 
ORGANIZAÇÃO:  
• Descrição: capacidade de desenvolver atividades, sistematizando as tarefas;  
• Dimensão: adequado.  

 
SOCIABILIDADE RELACIONAMENTO INTERPESSOAL):  
• Descrição: capacidade de perceber e reagir adequadamente às necessidades, sentimentos e comportamentos dos outros;  
• Dimensão: adequado.  
 
RESPONSABILIDADE:  
• Descrição: capacidade do indivíduo em tomar decisões, assumindo suas consequências;  
• Dimensão: elevado.  
 
ASSERTIVIDADE:  
• Descrição: capacidade de expressar-se corretamente, deixando clara a sua vontade, agindo ativamente para a sua aquisição;  
• Dimensão: adequado.  
 
AUTOCONFIANÇA:  
• Descrição: atitude de autodomínio do candidato, presença de espírito de confiança nos próprios recursos, estabelecendo 
contatos de forma resoluta e decidida. Capacidade de reconhecer suas características pessoas dominantes e acreditar em si 
mesmo;  
• Dimensão: adequado.  
 
INICIATIVA:  
• Descrição: capacidade de agir adequadamente sem depender de ordens ou decisões superiores em situações específicas;  
• Dimensão: adequado.  
 
COMBATIVIDADE PARA VENCER OS OBSTÁCULOS QUE VIER A ENCONTRAR NO MEIO AMBIENTE: • Dimensão: 
adequado.  
 
TRANSTORNOS DE HUMOR:  
• Dimensão: ausente.  
 
TRANSTORNOS DE PERSONALIDADE:  
• Dimensão: ausente.  
 
ATENÇÃO CONCENTRADA:  
• Descrição: capacidade de selecionar uma fonte de informação estímulo do meio ambiente ou do mundo interior) dentre todas 
as que estão disponíveis em um determinado momento e conseguir dirigir sua atenção manter o foco) para este estímulo ou tarefa 
a ser realizada no decorrer do tempo;  
• Dimensão: adequada. 
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CARGO: Coveiro  
O presente Perfil Profissiográfico consta das características exigidas ao candidato a Coveiro, bem como suas respectivas descrições 
e dimensões níveis). As dimensões classificam-se em “elevado” acima dos níveis medianos), “adequado” dentro dos níveis 
medianos), “baixo” abaixo dos níveis medianos) e “ausente” não apresenta a característica). 

DISPOSIÇÃO PARA O TRABALHO:  
• Descrição: capacidade para lidar, de maneira produtiva, com tarefas sob sua responsabilidade, participando delas de maneira 
construtiva;  
• Dimensão: adequado.  
 
POTENCIAL DE ENERGIA E CAPACIDADE DE MANTÊ-LA DURANTE A JORNADA DE TRABALHO:  
• Dimensão: adequado.  
 
AGRESSIVIDADE:  
• Descrição: manifestação de tendência ao ataque dirigido a si próprio e/ou ao outro;  
• Dimensão: baixo.  
 
ORGANIZAÇÃO:  
• Descrição: capacidade de desenvolver atividades, sistematizando as tarefas;  
• Dimensão: adequado.  
 
CONTROLE EMOCIONAL AUTOCONTROLE):  
• Descrição: habilidade de reconhecer as próprias emoções diante de um estímulo, controlando-as de forma que não interfiram 
em seu comportamento;  
• Dimensão: adequado.  
 
ANSIEDADE:  
• Descrição: 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);  
• Dimensão: baixo.  
 
ANGÚSTIA:  
• Descrição: mal estar psicofísico caracterizado por temor difuso, podendo ir da inquietação ao pânico;  
• Dimensão: baixo.  
 
TRANSTORNOS DE HUMOR:  
• Dimensão: ausente. 
 
TRANSTORNOS DE PERSONALIDADE:  
• Dimensão: ausente.  
 
RESISTÊNCIA À FRUSTRAÇÃO:  
• Descrição: capacidade de absorver e lidar objetiva e eficazmente com situações frustrantes;  
• Dimensão: adequado. 
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CARGO: Educador Social  
O presente Perfil Profissiográfico consta das características exigidas para o candidato a Educador Social, bem como suas respectivas 
descrições e dimensões níveis). As dimensões classificam-se em “elevado” acima dos níveis medianos), “adequado” dentro dos 
níveis medianos), “baixo” abaixo dos níveis medianos). 

DISPOSIÇÃO PARA O TRABALHO:  
• Descrição: capacidade para lidar, de maneira produtiva, com tarefas sob sua responsabilidade, participando delas de maneira 
construtiva;  
• Dimensão: adequado.  
 
ORGANIZAÇÃO:  
• Descrição: capacidade de desenvolver atividades, sistematizando as tarefas;  
• Dimensão: adequado.  
 
POTENCIAL DE ENERGIA E CAPACIDADE DE MANTÊ-LA DURANTE LONGAS JORNADAS DE TRABALHO:  
• Dimensão: adequado.  
 
SOCIABILIDADE RELACIONAMENTO INTERPESSOAL):  
• Descrição: capacidade de perceber e reagir adequadamente às necessidades, sentimentos e comportamentos dos outros;  
• Dimensão: elevado.  
 
ASSERTIVIDADE:  
• Descrição: capacidade de expressar-se corretamente, deixando clara a sua vontade, agindo ativamente para a sua aquisição;  
• Dimensão: elevado.  
 
POTENCIAL DE LIDERANÇA:  
• Descrição: 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;  
• Dimensão: adequado.  
 
CONTROLE EMOCIONAL AUTOCONTROLE):  
• Descrição: habilidade de reconhecer as próprias emoções diante de um estímulo, controlando-as de forma que não interfiram 
em seu comportamento;  
• Dimensão: adequado.  
 
CAPACIDADE DE NEGOCIAÇÃO E MEDIAÇÃO:  
• Dimensão: adequado.  
 
FLUÊNCIA VERBAL COMUNICABILIDADE):  
• Descrição: capacidade em comunicar-se de forma compreensível e agradável;  
• Dimensão: adequado.  
 
EMPATIA:  
• Descrição: capacidade de sentir ou que sentiria se estivesse em situação vivida por outra pessoa, ou a capacidade de 
compreender o sentimento ou reação da outra pessoa imaginando-se nas mesmas circunstâncias;  
• Dimensão: elevado.  
 
CAPACIDADE DE COOPERAÇÃO E TRABALHO EM EQUIPE, DEMONSTRANDO ÉTICA NAS RELAÇÕES INTERPESSOAIS:  
• Dimensão: adequado.  
 
CRIATIVIDADE:  
• Descrição: habilidade para tirar conclusões e revitalizar soluções antigas a que chegou pela própria experiência anterior e 
vivência interna, apresentando então novas soluções para os problemas existentes, procurando buscar formas cada vez mais 
eficazes de realizar ações e atingir objetivos, valendo-se dos meios disponíveis no momento;  
• Dimensão: adequado.  
 
FLEXIBILIDADE DE CONDUTA:  
• Descrição: capacidade de diversificar seu comportamento, de moto adaptativo, atuando adequadamente, de acordo com as 
exigências de cada situação na qual estiver inserido;  
• Dimensão: elevado.  
 
AGRESSIVIDADE:  
• Descrição: manifestação de tendência ao ataque dirigido a si próprio e/ou ao outro;  
• Dimensão: baixo.  
 
ANSIEDADE:  
• Descrição: aceleração das funções orgânicas, causando agitação emocional que pode afetar a capacidade; devido à antecipação 
de consequências futuras.  
• Dimensão: baixo. 
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CARGO: Engenheiro Civil  
O presente Perfil Profissiográfico consta das características exigidas ao candidato a Engenheiro Civil, bem como suas respectivas 
descrições e dimensões níveis). As dimensões classificam-se em “elevado” acima dos níveis medianos), “adequado” dentro dos 
níveis medianos), “baixo” abaixo dos níveis medianos) e “ausente” não apresenta a característica). 
 
DISPOSIÇÃO PARA O TRABALHO:  
• Descrição: capacidade para lidar, de maneira produtiva, com tarefas sob sua responsabilidade, participando delas de maneira 
construtiva;  
• Dimensão: adequado.  
 
ORGANIZAÇÃO:  
• Descrição: capacidade de desenvolver atividades, sistematizando as tarefas;  
• Dimensão: elevado.  

 
RESPONSABILIDADE:  
• Descrição: capacidade do indivíduo em tomar decisões, assumindo suas consequências;  
• Dimensão: elevado.  
 
CONTROLE EMOCIONAL AUTOCONTROLE):  
• Descrição: habilidade de reconhecer as próprias emoções diante de um estímulo, controlando-as de forma que não interfiram 
em seu comportamento;  
• Dimensão: elevado.  
 
AUTOCONFIANÇA:  
• Descrição: atitude de autodomínio do candidato, presença de espírito de confiança nos próprios recursos, estabelecendo 
contatos de forma resoluta e decidida. Capacidade de reconhecer suas características pessoas dominantes e acreditar em si 
mesmo;  
• Dimensão: elevado.  
 
SOCIABILIDADE RELACIONAMENTO INTERPESSOAL):  
• Descrição: capacidade de perceber e reagir adequadamente às necessidades, sentimentos e comportamentos dos outros;  
• Dimensão: adequado.  
 
INICIATIVA:  
• Descrição: capacidade de agir adequadamente sem depender de ordens ou decisões superiores em situações específicas;  
• Dimensão: adequado.  
 
POTENCIAL DE LIDERANÇA:  
• Descrição: 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;  
• Dimensão: elevado.  
 
CRIATIVIDADE:  
• Descrição: habilidade para tirar conclusões e revitalizar soluções antigas a que chegou pela própria experiência anterior e 
vivência interna, apresentando então novas soluções para os problemas existentes, procurando buscar formas cada vez mais 
eficazes de realizar ações e atingir objetivos, valendo-se dos meios disponíveis no momento;  
• Dimensão: elevado.  
 
FLUÊNCIA VERBAL COMUNICABILIDADE):  
• Descrição: capacidade em comunicar-se de forma compreensível e agradável;  
• Dimensão: elevado. 
 
RESPONSABILIDADE 
• Descrição: capacidade do indivíduo de tomar decisões, assumindo suas consequências; 
• Dimensão: elevado.  
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CARGO: Fiscal de Meio Ambiente, Posturas e Urbanismo  
O presente Perfil Profissiográfico consta das características exigidas ao candidato a Fiscal de Meio Ambiente, Posturas e Urbanismo, 
bem como suas respectivas descrições e dimensões níveis). As dimensões classificam-se em “elevado” acima dos níveis medianos), 
“adequado” dentro dos níveis medianos), “baixo” abaixo dos níveis medianos) e “ausente” não apresenta a característica).  

DISPOSIÇÃO PARA O TRABALHO:  
• Descrição: capacidade para lidar, de maneira produtiva, com tarefas sob sua responsabilidade, participando delas de maneira 
construtiva;  
• Dimensão: adequado.  
 
ORGANIZAÇÃO:  
• Descrição: capacidade de desenvolver atividades, sistematizando as tarefas;  
• Dimensão: elevado.  
 
RESPONSABILIDADE:  
• Descrição: capacidade do indivíduo em tomar decisões, assumindo suas consequências;  
• Dimensão: elevado.  
 
CONTROLE EMOCIONAL AUTOCONTROLE):  
• Descrição: habilidade de reconhecer as próprias emoções diante de um estímulo, controlando-as de forma que não interfiram 
em seu comportamento;  
• Dimensão: elevado.  
 
AUTOCONFIANÇA:  
• Descrição: atitude de autodomínio do candidato, presença de espírito de confiança nos próprios recursos, estabelecendo 
contatos de forma resoluta e decidida. Capacidade de reconhecer suas características pessoas dominantes e acreditar em si 
mesmo;  
• Dimensão: elevado.  
 

SOCIABILIDADE RELACIONAMENTO INTERPESSOAL):  
• Descrição: capacidade de perceber e reagir adequadamente às necessidades, sentimentos e comportamentos dos outros;  
• Dimensão: adequado.  
 
INICIATIVA:  
• Descrição: capacidade de agir adequadamente sem depender de ordens ou decisões superiores em situações específicas;  
• Dimensão: adequado.  
 
FLUÊNCIA VERBAL COMUNICABILIDADE):  
• Descrição: capacidade em comunicar-se de forma compreensível e agradável;  
• Dimensão: elevado. 
 
RESPONSABILIDADE 
• Descrição: capacidade do indivíduo de tomar decisões, assumindo suas consequências; 
• Dimensão: elevado.  
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CARGO: Fiscal de Obras  
O presente Perfil Profissiográfico consta das características exigidas ao candidato a Fiscal de Obras, bem como suas respectivas 
descrições e dimensões níveis). As dimensões classificam-se em “elevado” acima dos níveis medianos), “adequado” dentro dos 
níveis medianos), “baixo” abaixo dos níveis medianos) e “ausente” não apresenta a característica). 
 
DISPOSIÇÃO PARA O TRABALHO:  
• Descrição: capacidade para lidar, de maneira produtiva, com tarefas sob sua responsabilidade, participando delas de maneira 
construtiva;  
• Dimensão: adequado.  
 
ORGANIZAÇÃO:  
• Descrição: capacidade de desenvolver atividades, sistematizando as tarefas;  
• Dimensão: elevado.  

 
RESPONSABILIDADE:  
• Descrição: capacidade do indivíduo em tomar decisões, assumindo suas consequências;  
• Dimensão: elevado.  
 
CONTROLE EMOCIONAL AUTOCONTROLE): 
• Descrição: habilidade de reconhecer as próprias emoções diante de um estímulo, controlando-as de forma que não interfiram 
em seu comportamento;  
• Dimensão: adequado.  
 
AUTOCONFIANÇA:  
• Descrição: atitude de autodomínio do candidato, presença de espírito de confiança nos próprios recursos, estabelecendo 
contatos de forma resoluta e decidida. Capacidade de reconhecer suas características pessoas dominantes e acreditar em si 
mesmo;  
• Dimensão: elevado.  
 
SOCIABILIDADE RELACIONAMENTO INTERPESSOAL):  
• Descrição: capacidade de perceber e reagir adequadamente às necessidades, sentimentos e comportamentos dos outros; 
• Dimensão: adequado.  
 
INICIATIVA:  
• Descrição: capacidade de agir adequadamente sem depender de ordens ou decisões superiores em situações específicas;  
• Dimensão: adequado.  
 
POTENCIAL DE LIDERANÇA:  
• Descrição: 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;  
• Dimensão: elevado.  
 
FLUÊNCIA VERBAL COMUNICABILIDADE):  
• Descrição: capacidade em comunicar-se de forma compreensível e agradável;  
• Dimensão: elevado. 
 
RESPONSABILIDADE 
• Descrição: capacidade do indivíduo de tomar decisões, assumindo suas consequências; 
• Dimensão: elevado.  
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CARGO: Fiscal Tributário  
O presente Perfil Profissiográfico consta das características exigidas ao candidato a Fiscal Tributário, bem como suas respectivas 
descrições e dimensões níveis). As dimensões classificam-se em “elevado” acima dos níveis medianos), “adequado” dentro dos 
níveis medianos), “baixo” abaixo dos níveis medianos) e “ausente” não apresenta a característica). 

DISPOSIÇÃO PARA O TRABALHO:  
• Descrição: capacidade para lidar, de maneira produtiva, com tarefas sob sua responsabilidade, participando delas de maneira 
construtiva;  
• Dimensão: adequado.  
 
AUTOCONFIANÇA:  
• Descrição: atitude de autodomínio do candidato, presença de espírito de confiança nos próprios recursos, estabelecendo 
contatos de forma resoluta e decidida. Capacidade de reconhecer suas características pessoas dominantes e acreditar em si 
mesmo;  
• Dimensão: elevado.  
 
INICIATIVA:  
• Descrição: capacidade de agir adequadamente sem depender de ordens ou decisões superiores em situações específicas;  
• Dimensão: adequado.  
 
POTENCIAL DE ENERGIA E CAPACIDADE DE MANTÊ-LA DURANTE LONGAS JORNADAS DE TRABALHO:  
• Dimensão: elevado.  
 
RESPONSABILIDADE:  
• Descrição: capacidade do indivíduo em tomar decisões, assumindo suas consequências;  
• Dimensão: elevado.  
 
ORGANIZAÇÃO:  
• Descrição: capacidade de desenvolver atividades, sistematizando as tarefas;  

• Dimensão: adequado.  
 
CONTROLE EMOCIONAL AUTOCONTROLE):  
• Descrição: habilidade de reconhecer as próprias emoções diante de um estímulo, controlando-as de forma que não interfiram 
em seu comportamento;  
• Dimensão: adequado.  
 
ANSIEDADE:  
• Descrição: 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);  
• Dimensão: baixo.  
 
IMPULSIVIDADE:  
• Descrição: incapacidade de controlar as emoções e tendência a reagir de forma brusca e intensa, diante de um estímulo interno 
e externo;  
• Dimensão: ausente.  
 
SOCIABILIDADE RELACIONAMENTO INTERPESSOAL):  
• Descrição: capacidade de perceber e reagir adequadamente às necessidades, sentimentos e comportamentos dos outros;  
• Dimensão: adequado.  
 
FLEXIBILIDADE DE CONDUTA FLEXIBILIDADE):  
• Descrição: capacidade de diversificar seu comportamento, de moto adaptativo, atuando adequadamente, de acordo com as 
exigências de cada situação na qual estiver inserido;  
• Dimensão: adequado.  
 
ASSERTIVIDADE:  
• Descrição: capacidade de expressar-se corretamente, deixando clara a sua vontade, agindo ativamente para a sua aquisição;  
• Dimensão: adequado.  
 
FLUÊNCIA VERBAL COMUNICABILIDADE):  
• Descrição: capacidade em comunicar-se de forma compreensível e agradável;  
• Dimensão: elevado.  
 
TRANSTORNOS DE HUMOR:  
• Dimensão: ausente.  
 
TRANSTORNOS DE PERSONALIDADE:  
• Dimensão: ausente. 
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CARGO: Fonoaudiólogo  
O presente Perfil Profissiográfico consta das características exigidas ao candidato a Fonoaudiólogo, bem como suas respectivas 
descrições e dimensões níveis). As dimensões classificam-se em “elevado” acima dos níveis medianos), “adequado” dentro dos 
níveis medianos), “baixo” abaixo dos níveis medianos) e “ausente” não apresenta a característica). 

DISPOSIÇÃO PARA O TRABALHO:  
• Descrição: capacidade para lidar, de maneira produtiva, com tarefas sob sua responsabilidade, participando delas de maneira 
construtiva;  
• Dimensão: adequado.  
 
RESPONSABILIDADE:  
• Descrição: capacidade do indivíduo em tomar decisões, assumindo suas consequências;  
• Dimensão: adequado.  
 
CONTROLE EMOCIONAL AUTOCONTROLE):  
• Descrição: habilidade de reconhecer as próprias emoções diante de um estímulo, controlando-as de forma que não interfiram 
em seu comportamento;  
• Dimensão: adequado.  
 
ANSIEDADE:  
• Descrição: 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);  
• Dimensão: baixo.  
 
ANGÚSTIA:  
• Descrição: mal estar psicofísico caracterizado por temor difuso, podendo ir da inquietação ao pânico;  
• Dimensão: baixo.  

 
IMPULSIVIDADE:  
• Descrição: incapacidade de controlar as emoções e tendência a reagir de forma brusca e intensa, diante de um estímulo interno 
e externo;  
• Dimensão: ausente.  
 
AGRESSIVIDADE:  
• Descrição: manifestação de tendência ao ataque dirigido a si próprio e/ou ao outro;  
• Dimensão: baixo.  
 
SOCIABILIDADE RELACIONAMENTO INTERPESSOAL):  
• Descrição: capacidade de perceber e reagir adequadamente às necessidades, sentimentos e comportamentos dos outros;  
• Dimensão: adequado.  
 
FLEXIBILIDADE DE CONDUTA FLEXIBILIDADE):  
• Descrição: capacidade de diversificar seu comportamento, de moto adaptativo, atuando adequadamente, de acordo com as 
exigências de cada situação na qual estiver inserido; 
• Dimensão: adequado.  
 
FLUÊNCIA VERBAL COMUNICABILIDADE):  
• Descrição: capacidade em comunicar-se de forma compreensível e agradável;  
• Dimensão: adequado.  
 
TRANSTORNOS DE HUMOR:  
• Dimensão: ausente.  
 
TRANSTORNOS DE PERSONALIDADE:  
• Dimensão: ausente. 
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CARGO: Médico Clínico todas as especialidades mencionadas na Tabela I, do Capítulo I)  
O presente Perfil Profissiográfico consta das características exigidas ao candidato ao Cargo, bem como suas respectivas descrições 
e dimensões (níveis). As dimensões classificam-se em “elevado” (acima dos níveis medianos), “adequado” (dentro dos níveis 
medianos), “baixo” (abaixo dos níveis medianos) e “ausente” (não apresenta a característica). 

DISPOSIÇÃO PARA O TRABALHO:  
• Descrição: capacidade para lidar, de maneira produtiva, com tarefas sob sua responsabilidade, participando delas de maneira 
construtiva;  
• Dimensão: adequado.  
 
POTENCIAL DE ENERGIA E CAPACIDADE DE MANTÊ-LA DURANTE LONGAS JORNADAS DE TRABALHO:  
• Dimensão: adequado.  
 
RESPONSABILIDADE:  
• Descrição: capacidade do indivíduo em tomar decisões, assumindo suas consequências;  
• Dimensão: elevado.  
 
ORGANIZAÇÃO:  
• Descrição: capacidade de desenvolver atividades, sistematizando as tarefas;  
• Dimensão: adequado.  
 
CONTROLE EMOCIONAL AUTOCONTROLE):  
• Descrição: habilidade de reconhecer as próprias emoções diante de um estímulo, controlando-as de forma que não interfiram 
em seu comportamento;  
• Dimensão: elevado.  
 
ANSIEDADE:  
• Descrição: 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);  
• Dimensão: baixo.  
 
IMPULSIVIDADE:  
• Descrição: incapacidade de controlar as emoções e tendência a reagir de forma brusca e intensa, diante de um estímulo interno 
e externo;  
• Dimensão: ausente.  
 
AUTOCONFIANÇA:  
• Descrição: atitude de autodomínio do candidato, presença de espírito de confiança nos próprios recursos, estabelecendo 
contatos de forma resoluta e decidida. Capacidade de reconhecer suas características pessoas dominantes e acreditar em si 
mesmo;  
• Dimensão: elevado.  
 
SOCIABILIDADE RELACIONAMENTO INTERPESSOAL):  
• Descrição: capacidade de perceber e reagir adequadamente às necessidades, sentimentos e comportamentos dos outros; 
• Dimensão: adequado.  
 
ASSERTIVIDADE:  
• Descrição: capacidade de expressar-se corretamente, deixando clara a sua vontade, agindo ativamente para a sua aquisição; 
Dimensão: adequado.  
 
FLUÊNCIA VERBAL COMUNICABILIDADE):  
• Descrição: capacidade em comunicar-se de forma compreensível e agradável;  
• Dimensão: elevado.  
 
TRANSTORNOS DE HUMOR:  
• Dimensão: ausente.  
 
TRANSTORNOS DE PERSONALIDADE: 
• Dimensão: ausente. 
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CARGO: Médico Plantonista  
O presente Perfil Profissiográfico consta das características exigidas ao candidato ao Cargo, bem como suas respectivas descrições 
e dimensões (níveis). As dimensões classificam-se em “elevado” (acima dos níveis medianos), “adequado” (dentro dos níveis 
medianos), “baixo” (abaixo dos níveis medianos) e “ausente” (não apresenta a característica). 

DISPOSIÇÃO PARA O TRABALHO:  
• Descrição: capacidade para lidar, de maneira produtiva, com tarefas sob sua responsabilidade, participando delas de maneira 
construtiva;  
• Dimensão: adequado.  
 
POTENCIAL DE ENERGIA E CAPACIDADE DE MANTÊ-LA DURANTE LONGAS JORNADAS DE TRABALHO:  
• Dimensão: adequado. 
 
RESPONSABILIDADE:  
• Descrição: capacidade do indivíduo em tomar decisões, assumindo suas consequências;  
• Dimensão: elevado.  
 
ORGANIZAÇÃO:  
• Descrição: capacidade de desenvolver atividades, sistematizando as tarefas;  
• Dimensão: adequado. 
 
CONTROLE EMOCIONAL AUTOCONTROLE):  
• Descrição: habilidade de reconhecer as próprias emoções diante de um estímulo, controlando-as de forma que não interfiram 
em seu comportamento;  
• Dimensão: elevado.  
 
ANSIEDADE:  
• Descrição: 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);  
• Dimensão: baixo.  
 
IMPULSIVIDADE:  
• Descrição: incapacidade de controlar as emoções e tendência a reagir de forma brusca e intensa, diante de um estímulo interno 
e externo;  
• Dimensão: ausente.  
 
AUTOCONFIANÇA:  
• Descrição: atitude de autodomínio do candidato, presença de espírito de confiança nos próprios recursos, estabelecendo 
contatos de forma resoluta e decidida. Capacidade de reconhecer suas características pessoas dominantes e acreditar em si 
mesmo;  
• Dimensão: elevado.  
 
SOCIABILIDADE RELACIONAMENTO INTERPESSOAL):  
• Descrição: capacidade de perceber e reagir adequadamente às necessidades, sentimentos e comportamentos dos outros;  
• Dimensão: adequado.  
 
ASSERTIVIDADE:  
• Descrição: capacidade de expressar-se corretamente, deixando clara a sua vontade, agindo ativamente para a sua aquisição; 
Dimensão: adequado.  
 
FLUÊNCIA VERBAL COMUNICABILIDADE):  
• Descrição: capacidade em comunicar-se de forma compreensível e agradável;  
• Dimensão: elevado.  
 
TRANSTORNOS DE HUMOR:  
• Dimensão: ausente.  
 
TRANSTORNOS DE PERSONALIDADE:  
• Dimensão: ausente. 
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CARGO: Nutricionista  
O presente Perfil Profissiográfico consta das características exigidas ao candidato a Nutricionista, bem como suas respectivas 
descrições e dimensões níveis). As dimensões classificam-se em “elevado” acima dos níveis medianos), “adequado” dentro dos 
níveis medianos), “baixo” abaixo dos níveis medianos) e “ausente” não apresenta a característica). 

DISPOSIÇÃO PARA O TRABALHO:  
• Descrição: capacidade para lidar, de maneira produtiva, com tarefas sob sua responsabilidade, participando delas de maneira 
construtiva;  
• Dimensão: adequado.  
 
POTENCIAL DE ENERGIA E CAPACIDADE DE MANTÊ-LA DURANTE A JORNADA DE TRABALHO:  
• Dimensão: adequado.  
 
ORGANIZAÇÃO:  
• Descrição: capacidade de desenvolver atividades, sistematizando as tarefas;  
• Dimensão: adequado.  
 
RESPONSABILIDADE:  
• Descrição: capacidade do indivíduo em tomar decisões, assumindo suas consequências;  
• Dimensão: elevado.  
 
AUTOCONFIANÇA:  
• Descrição: atitude de autodomínio do candidato, presença de espírito de confiança nos próprios recursos, estabelecendo 
contatos de forma resoluta e decidida. Capacidade de reconhecer suas características pessoas dominantes e acreditar em si 
mesmo;  
• Dimensão: elevado.  
 
SOCIABILIDADE RELACIONAMENTO INTERPESSOAL):  
• Descrição: capacidade de perceber e reagir adequadamente às necessidades, sentimentos e comportamentos dos outros;  

• Dimensão: adequado.  
 
ASSERTIVIDADE:  
• Descrição: capacidade de expressar-se corretamente, deixando clara a sua vontade, agindo ativamente para a sua aquisição; 
Dimensão: adequado.  
 
FLUÊNCIA VERBAL COMUNICABILIDADE):  
• Descrição: capacidade em comunicar-se de forma compreensível e agradável;  
• Dimensão: elevado.  
 
TRANSTORNOS DE HUMOR:  
• Dimensão: ausente.  
 
TRANSTORNOS DE PERSONALIDADE:  
• Dimensão: ausente.  
 
INICIATIVA:  
• Descrição: capacidade de agir adequadamente sem depender de ordens ou decisões superiores em situações específicas;  
• Dimensão: adequado.  
 
CRIATIVIDADE:  
• Descrição: habilidade para tirar conclusões e revitalizar soluções antigas a que chegou pela própria experiência anterior e 
vivência interna, apresentando então novas soluções para os problemas existentes, procurando buscar formas cada vez mais 
eficazes de realizar ações e atingir objetivos, valendo-se dos meios disponíveis no momento;  
• Dimensão: adequado.  
 
POTENCIAL DE LIDERANÇA:  
• Descrição: 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;  
• Dimensão: adequado. 
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CARGO: Psicólogo  
O presente Perfil Profissiográfico consta das características exigidas ao candidato a Psicólogo, bem como suas respectivas 
descrições e dimensões níveis). As dimensões classificam-se em “elevado” acima dos níveis medianos), “adequado” dentro dos 
níveis medianos), “baixo” abaixo dos níveis medianos) e “ausente” não apresenta a característica). 

DISPOSIÇÃO PARA O TRABALHO:  
• Descrição: capacidade para lidar, de maneira produtiva, com tarefas sob sua responsabilidade, participando delas de maneira 
construtiva;  
• Dimensão: adequado.  
 
RESPONSABILIDADE:  
• Descrição: capacidade do indivíduo em tomar decisões, assumindo suas consequências;  
• Dimensão: adequado.  
 
CONTROLE EMOCIONAL AUTOCONTROLE):  
• Descrição: habilidade de reconhecer as próprias emoções diante de um estímulo, controlando-as de forma que não interfiram 
em seu comportamento;  
• Dimensão: elevado.  
 
ANSIEDADE:  
• Descrição: 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);  
• Dimensão: baixo.  
 
ANGÚSTIA:  
• Descrição: mal estar psicofísico caracterizado por temor difuso, podendo ir da inquietação ao pânico;  
• Dimensão: baixo.  

 
IMPULSIVIDADE:  
• Descrição: incapacidade de controlar as emoções e tendência a reagir de forma brusca e intensa, diante de um estímulo interno 
e externo;  
• Dimensão: ausente.  
 
AGRESSIVIDADE:  
• Descrição: manifestação de tendência ao ataque dirigido a si próprio e/ou ao outro;  
• Dimensão: baixo.  
 
SOCIABILIDADE RELACIONAMENTO INTERPESSOAL):  
• Descrição: capacidade de perceber e reagir adequadamente às necessidades, sentimentos e comportamentos dos outros;  
• Dimensão: elevado.  
 
FLEXIBILIDADE DE CONDUTA FLEXIBILIDADE):  
• Descrição: capacidade de diversificar seu comportamento, de moto adaptativo, atuando adequadamente, de acordo com as 
exigências de cada situação na qual estiver inserido;  
• Dimensão: adequado.  
 
FLUÊNCIA VERBAL COMUNICABILIDADE):  
• Descrição: capacidade em comunicar-se de forma compreensível e agradável;  
• Dimensão: adequado. 
 
TRANSTORNOS DE HUMOR:  
• Dimensão: ausente. 
 
TRANSTORNOS DE PERSONALIDADE:  
• Dimensão: ausente. 
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CARGO: Recepcionista  
O presente Perfil Profissiográfico consta das características exigidas ao candidato a Recepcionista, bem como suas respectivas 
descrições e dimensões níveis). As dimensões classificam-se em “elevado” acima dos níveis medianos), “adequado” dentro dos 
níveis medianos), “baixo” abaixo dos níveis medianos) e “ausente” não apresenta a característica). 

DISPOSIÇÃO PARA O TRABALHO:  
• Descrição: capacidade para lidar, de maneira produtiva, com tarefas sob sua responsabilidade, participando delas de maneira 
construtiva;  
• Dimensão: adequado.  
 
POTENCIAL DE ENERGIA E CAPACIDADE DE MANTÊ-LA DURANTE LONGAS JORNADAS DE TRABALHO:  
• Dimensão: adequado.  
 
ORGANIZAÇÃO:  
• Descrição: capacidade de desenvolver atividades, sistematizando as tarefas;  
• Dimensão: adequado.  
 
CONTROLE EMOCIONAL AUTOCONTROLE):  
• Descrição: habilidade de reconhecer as próprias emoções diante de um estímulo, controlando-as de forma que não interfiram 
em seu comportamento;  
• Dimensão: adequado.  
 
ANSIEDADE:  
• Descrição: 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);  
• Dimensão: baixo.  
 

IMPULSIVIDADE:  
• Descrição: incapacidade de controlar as emoções e tendência a reagir de forma brusca e intensa, diante de um estímulo interno 
e externo;  
• Dimensão: ausente.  
 
SOCIABILIDADE RELACIONAMENTO INTERPESSOAL):  
• Descrição: capacidade de perceber e reagir adequadamente às necessidades, sentimentos e comportamentos dos outros;  
• Dimensão: adequado.  
 
ATENÇÃO CONCENTRADA:  
• Descrição: capacidade de selecionar uma fonte de informação estímulo do meio ambiente ou do mundo interior) dentre todas 
as que estão disponíveis em um determinado momento e conseguir dirigir sua atenção manter o foco) para este estímulo ou tarefa 
a ser realizada no decorrer do tempo;  
• Dimensão: elevada.  
 
FLUÊNCIA VERBAL COMUNICABILIDADE):  
• Descrição: capacidade em comunicar-se de forma compreensível e agradável;  
• Dimensão: elevado.  
 
FLEXIBILIDADE DE CONDUTA:  
• Descrição: capacidade de diversificar seu comportamento, de moto adaptativo, atuando adequadamente, de acordo com as 
exigências de cada situação na qual estiver inserido;  
• Dimensão: elevado.  
 
TRANSTORNOS DE HUMOR:  
• Dimensão: ausente.  
 
TRANSTORNOS DE PERSONALIDADE:  
• Dimensão: ausente.   
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CARGO: Técnico em Edificações  
O presente Perfil Profissiográfico consta das características exigidas ao candidato a Técnico de Edificações, bem como suas 
respectivas descrições e dimensões níveis). As dimensões classificam-se em “elevado” acima dos níveis medianos), “adequado” 
dentro dos níveis medianos), “baixo” abaixo dos níveis medianos) e “ausente” não apresenta a característica). 
 
DISPOSIÇÃO PARA O TRABALHO:  
• Descrição: capacidade para lidar, de maneira produtiva, com tarefas sob sua responsabilidade, participando delas de maneira 
construtiva;  
• Dimensão: adequado.  
 
ORGANIZAÇÃO:  
• Descrição: capacidade de desenvolver atividades, sistematizando as tarefas;  
• Dimensão: adequado.  

 
RESPONSABILIDADE:  
• Descrição: capacidade do indivíduo em tomar decisões, assumindo suas consequências;  
• Dimensão: adequado.  
 
CONTROLE EMOCIONAL AUTOCONTROLE):  
• Descrição: habilidade de reconhecer as próprias emoções diante de um estímulo, controlando-as de forma que não interfiram 
em seu comportamento;  
• Dimensão: adequado.  
 
AUTOCONFIANÇA:  
• Descrição: atitude de autodomínio do candidato, presença de espírito de confiança nos próprios recursos, estabelecendo 
contatos de forma resoluta e decidida. Capacidade de reconhecer suas características pessoas dominantes e acreditar em si 
mesmo;  
• Dimensão: adequado.  
 
SOCIABILIDADE RELACIONAMENTO INTERPESSOAL):  
• Descrição: capacidade de perceber e reagir adequadamente às necessidades, sentimentos e comportamentos dos outros;  
• Dimensão: adequado.  
 
INICIATIVA:  
• Descrição: capacidade de agir adequadamente sem depender de ordens ou decisões superiores em situações específicas;  
• Dimensão: adequado.  
 
POTENCIAL DE LIDERANÇA:  
• Descrição: 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;  
• Dimensão: adequado. 
 
CRIATIVIDADE:  
• Descrição: habilidade para tirar conclusões e revitalizar soluções antigas a que chegou pela própria experiência anterior e 
vivência interna, apresentando então novas soluções para os problemas existentes, procurando buscar formas cada vez mais 
eficazes de realizar ações e atingir objetivos, valendo-se dos meios disponíveis no momento;  
• Dimensão: adequado.  
 
FLUÊNCIA VERBAL COMUNICABILIDADE):  
• Descrição: capacidade em comunicar-se de forma compreensível e agradável;  
• Dimensão: elevado. 
 
RESPONSABILIDADE 
• Descrição: capacidade do indivíduo de tomar decisões, assumindo suas consequências; 
• Dimensão: elevado.  
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CARGO: Técnico em Enfermagem  
O presente Perfil Profissiográfico consta das características exigidas ao candidato a Técnico de Enfermagem, bem como suas 
respectivas descrições e dimensões níveis). As dimensões classificam-se em “elevado” acima dos níveis medianos), “adequado” 
dentro dos níveis medianos), “baixo” abaixo dos níveis medianos) e “ausente” não apresenta a característica). 

DISPOSIÇÃO PARA O TRABALHO:  
• Descrição: capacidade para lidar, de maneira produtiva, com tarefas sob sua responsabilidade, participando delas de maneira 
construtiva;  
• Dimensão: adequado.  
 
POTENCIAL DE ENERGIA E CAPACIDADE DE MANTÊ-LA DURANTE LONGAS JORNADAS DE TRABALHO:  
• Dimensão: elevado.  
 
ORGANIZAÇÃO:  
• Descrição: capacidade de desenvolver atividades, sistematizando as tarefas;  
• Dimensão: adequado.  
 
RESPONSABILIDADE:  
• Descrição: capacidade do indivíduo em tomar decisões, assumindo suas consequências;  
• Dimensão: elevado.  
 
CONTROLE EMOCIONAL AUTOCONTROLE):  
• Descrição: habilidade de reconhecer as próprias emoções diante de um estímulo, controlando-as de forma que não interfiram 
em seu comportamento;  
• Dimensão: elevado.  
 
ANSIEDADE:  
• Descrição: 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);  
• Dimensão: baixo.  
 
ANGÚSTIA:  
• Descrição: mal estar psicofísico caracterizado por temor difuso, podendo ir da inquietação ao pânico;  
• Dimensão: baixo.  
 
IMPULSIVIDADE:  
• Descrição: incapacidade de controlar as emoções e tendência a reagir de forma brusca e intensa, diante de um estímulo interno 
e externo;  
• Dimensão: ausente.  
 
AGRESSIVIDADE:  
• Descrição: manifestação de tendência ao ataque dirigido a si próprio e/ou ao outro;  
• Dimensão: baixo.  
 
SOCIABILIDADE RELACIONAMENTO INTERPESSOAL):  
• Descrição: capacidade de perceber e reagir adequadamente às necessidades, sentimentos e comportamentos dos outros;  
• Dimensão: adequado.  
 
FLUÊNCIA VERBAL COMUNICABILIDADE):  
• Descrição: capacidade em comunicar-se de forma compreensível e agradável;  
• Dimensão: adequado.  
 
ATENÇÃO CONCENTRADA:  
• Descrição: capacidade de selecionar uma fonte de informação estímulo do meio ambiente ou do mundo interior) dentre todas 
as que estão disponíveis em um determinado momento e conseguir dirigir sua atenção manter o foco) para este estímulo ou tarefa 
a ser realizada no decorrer do tempo;  
• Dimensão: adequada.  
 
TRANSTORNOS DE HUMOR: 
• Dimensão: ausente.  
 
TRANSTORNOS DE PERSONALIDADE:  
• Dimensão: ausente. 
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CARGO: Técnico em Segurança do Trabalho  
O presente Perfil Profissiográfico consta das características exigidas ao candidato a Técnico em Segurança do Trabalho, bem como 
suas respectivas descrições e dimensões níveis). As dimensões classificam-se em “elevado” acima dos níveis medianos), 
“adequado” dentro dos níveis medianos), “baixo” abaixo dos níveis medianos). 

DISPOSIÇÃO PARA O TRABALHO:  
• Descrição: capacidade para lidar, de maneira produtiva, com tarefas sob sua responsabilidade, participando delas de maneira 
construtiva;  
• Dimensão: adequado.  
 
ORGANIZAÇÃO:  
• Descrição: capacidade de desenvolver atividades, sistematizando as tarefas;  
• Dimensão: adequado.  
 
SOCIABILIDADE RELACIONAMENTO INTERPESSOAL):  
• Descrição: capacidade de perceber e reagir adequadamente às necessidades, sentimentos e comportamentos dos outros;  
• Dimensão: elevado.  
 
ASSERTIVIDADE:  
• Descrição: capacidade de expressar-se corretamente, deixando clara a sua vontade, agindo ativamente para a sua aquisição;  
• Dimensão: elevado.  
 
POTENCIAL DE LIDERANÇA:  
• Descrição: 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;  
• Dimensão: adequado.  
 

CONTROLE EMOCIONAL AUTOCONTROLE):  
• Descrição: habilidade de reconhecer as próprias emoções diante de um estímulo, controlando-as de forma que não interfiram 
em seu comportamento;  
• Dimensão: adequado.  
 
COMBATIVIDADE PARA VENCER OS OBSTÁCULOS QUE VIER A ENCONTRAR NO MEIO AMBIENTE: • Dimensão: 
adequado.  
 
FLUÊNCIA VERBAL COMUNICABILIDADE):  
• Descrição: capacidade em comunicar-se de forma compreensível e agradável;  
• Dimensão: adequado. 
 
ATENÇÃO CONCENTRADA:  
• Descrição: capacidade de selecionar uma fonte de informação estímulo do meio ambiente ou do mundo interior) dentre todas 
as que estão disponíveis em um determinado momento e conseguir dirigir sua atenção manter o foco) para este estímulo ou tarefa 
a ser realizada no decorrer do tempo;  
• Dimensão: adequada.  
 
EMPATIA:  
• Descrição: capacidade de sentir ou que sentiria se estivesse em situação vivida por outra pessoa, ou capacidade de compreender 
o sentimento ou reação da outra pessoa imaginando-se nas mesmas circunstâncias;  
• Dimensão: elevado.  
 
AGRESSIVIDADE:  
• Descrição: manifestação de tendência ao ataque dirigido a si próprio e/ou ao outro;  
• Dimensão: baixo.  
 
ANSIEDADE:  
• Descrição: aceleração das funções orgânicas, causando agitação emocional que pode afetar a capacidade; devido à antecipação 
de consequências futuras;  
• Dimensão: baixo. 
 
 
 
Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital de Abertura do Concurso Público nº 01/2020 da Prefeitura do Município 
de Cajamar. 
 
 
Cajamar/SP, 28 de janeiro de 2022. 
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