PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
RIBEIRÃO PIRES
ESTADO DE SÃO PAULO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A QUARTA FASE
AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 03/2019
A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES, Estado de São Paulo, CONVOCA os
candidatos APTOS na Terceira Fase – Exames Médicos, Toxicológico e Odontológico observando a rigorosa ordem de
classificação, com os critérios de desempate aplicados e em conformidade com o Capítulos VII, IX e XIII do Edital nº
03/2019, para prestarem a Quarta Fase – Avaliação Psicológica, de acordo com as informações divulgadas neste Edital
de Convocação.
A Quarta Fase – Avaliação Psicológica será realizada na cidade de São Paulo /SP, em datas e horários constantes no
Anexo I deste Edital de Convocação, que também está disponível nos sites do INSTITUTO MAIS
(www.institutomais.org.br) e da PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES/SP
(www.ribeiraopires.sp.gov.br), conforme informações a seguir:
LOCAL DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA
INSTITUTO PSICOTÉCNICO COSME E DAMIÃO – MBM
Rua Conselheiro Brotero, 589 - Sobreloja 02 – Barra Funda
(Próximo ao metrô Marechal Deodoro) - São Paulo / SP
É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento da convocação para a QUARTA FASE – AVALIAÇÃO
PSICOLÓGICA, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
Ao candidato somente será permitida a participação na QUARTA FASE – AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA na respectiva data,
horário e local, divulgados de acordo com as informações constantes neste Edital de Convocação.
Como medida de contenção à proliferação do vírus “COVID-19” (Coronavírus), seguindo as recomendações do
Governo do Estado de São Paulo e as orientações Ministério da Saúde, bem como em atendimento ao Decreto Nº
64.959, de 04 de maio de 2020, solicitamos aos candidatos que compareçam à Avaliação Psicológica fazendo o uso
de máscara de proteção individual, cobrindo adequadamente boca e nariz, sem a qual não será permitida a
realização da Avaliação. Recomendamos também que portem álcool gel de uso pessoal.
O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos, munido
de documento oficial de identidade original, conforme especificado no item 6.3, alínea “b”, do Capítulo V, do Edital nº
03/2019, a saber:

➢

ORIGINAL de um dos documentos de identidade a seguir: cédula oficial de identidade, carteira e/ou cédula de
identidade expedida pela Secretaria de Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar ou pelo Ministério das
Relações Exteriores. Carteira de Trabalho e Previdência Social. Certificado de Reservista. Passaporte. Cédulas de
Identidade fornecidas por Órgãos ou Conselhos de Classe, que por Lei Federal valem como documento de identidade
(CRQ, OAB, CRC, CRA, CRF, etc.) e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) (com fotografia na forma da Lei n.º
9.503/1997).

Não será permitida, em hipótese alguma, a realização da QUARTA FASE – AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA em outro dia,
horário ou fora do local designado.
A QUARTA FASE – AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA será realizada por Psicólogos credenciados na Polícia Federal, com
suporte técnico do INSTITUTO MAIS.
A QUARTA FASE – AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA atenderá ao disposto na Lei n.º 10.826, de 22 de dezembro de 2003, no
Artigo 4º, inciso III, Decreto nº 9.847, de 25 de junho de 2019, e Instrução Normativa 001-DG/DPF, de 26 de fevereiro de
2004, que tratam da aferição de avaliação para porte de arma de fogo, para o Sistema Nacional de Armas.
A QUARTA FASE – AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA terá por objetivo avaliar o perfil psicológico do candidato, verificando as
características de personalidade, aptidões específicas necessárias para portar arma de fogo, bem como ao desempenho
eficiente as atividades inerentes à função do Cargo de Guarda Civil Municipal 3ª Classe.
A QUARTA FASE – AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA será realizada em conformidade com as normas em vigor do Conselho
Federal de Psicologia, bem como, as normas vigentes para o porte de arma e consistirá na aplicação de instrumentos de
avaliação que serão aplicados de acordo com as normas técnicas dos manuais.
Os Testes Psicológicos a serem utilizados, são validados em nível nacional e aprovados pelo Conselho Federal de
Psicologia, estarão embasados em normas obtidas por meio de procedimentos psicológicos reconhecidos pela comunidade
científica como adequados para instrumentos dessa natureza e poderão ser aplicados tanto individual como coletivamente.

A QUARTA FASE – AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, de caráter eliminatório, tem como objetivo avaliar as condições e o perfil
psicológico do candidato, a fim de verificar sua capacidade para exercer o Cargo de Guarda Civil Municipal, segundo os
parâmetros estabelecidos para o perfil psicológico e, simultaneamente, a capacidade psicológica para o porte, uso e
manuseio de armas de fogo, adotados como padrão pela PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
RIBEIRÃO PIRES/SP, por meio das seguintes características e suas definições:
•

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

Controle emocional: habilidade do candidato para reconhecer as próprias emoções, diante de um estímulo
qualquer, antes que as mesmas interfiram em seu comportamento, controlando-as, a fim de que sejam manifestadas
de maneira adequada no meio em que estiver inserido, devendo o candidato adaptar-se às exigências ambientais,
mantendo intacta a capacidade de raciocínio;
Ansiedade: 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;
Impulsividade: falta de capacidade para governar as próprias emoções, caracterizando-se pela surpresa nas
reações e pela tendência em reagir de forma involuntária, inesperada, intensa e brusca diante de um estímulo interno
ou externo sem a possibilidade de haver prévio raciocínio sobre o fator motivante do ato impulsionado;
Domínio psicomotor: habilidade cinestésica, por meio da qual o corpo movimenta-se com eficiência, atendendo
com presteza às solicitações psíquicas e/ou emocionais;
Autoconfiança: 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;
Resistência à frustração: habilidade do candidato em manter suas atividades em bom nível qualitativo e
quantitativo, quando privado da satisfação de uma necessidade pessoal, em uma dada situação de trabalho ou
particular;
Potencial de desenvolvimento cognitivo: grau de inteligência geral dentro de faixa mediana padronizada para a
análise, aliado à receptividade para incorporar novos conhecimentos e reestruturar conceitos já estabelecidos, a fim
de dirigir adequadamente seu comportamento;
Memória auditiva e visual: capacidade para memorizar sons e imagens, tornando-os disponíveis à consciência,
para a lembrança imediata, a partir de um estímulo atual;
Controle e canalização produtiva da agressividade: capacidade do candidato de controlar a manifestação da
energia agressiva a fim de que a mesma não surja de forma inadequada em seu comportamento, e para que, ao
mesmo tempo, possa direcioná-la à realização de atividades que sejam benéficas para si e para a sociedade,
mostrando-se uma pessoa combativa;
Disposição para o trabalho: capacidade para lidar, de maneira produtiva, com tarefas sob sua responsabilidade,
participando delas de maneira construtiva;
Resistência à fadiga psicofísica: aptidão psíquica e somática do candidato para suportar uma longa exposição a
agentes estressores, sem sofrer danos importantes em seu organismo e sem que tais agentes interfiram na sua
capacidade cognitiva;
Iniciativa: capacidade de influenciar o curso dos acontecimentos, colocando-se de forma atuante, não passiva,
diante das necessidades de tarefas ou situações. Tal capacidade implica uma disposição para agir ou empreender
uma ação, tomando a frente em uma determinada situação;
Potencial de liderança: 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 prédefinidos. 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;
Capacidade de cooperar e trabalhar em grupo: disposição do candidato para ceder às exigências do grupo, ao
mesmo tempo em que se propõe a atender às solicitações de apoio, emprestando suas habilidades em prol da
realização de ações para a conclusão das tarefas, visando atingir os objetivos definidos pelos seus componentes;
Relacionamento interpessoal: capacidade de perceber e reagir adequadamente às necessidades, sentimentos e
comportamentos dos outros;
Flexibilidade de conduta: capacidade de diversificar seu comportamento, de modo adaptativo, atuando
adequadamente, de acordo com as exigências de cada situação em que estiver inserido;
Criatividade: habilidade do candidato 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 assim buscar formas cada vez mais eficazes de realizar ações e atingir objetivos, valendo-se dos meios
disponíveis no momento;
Fluência verbal: facilidade para utilizar as construções linguísticas na expressão do pensamento, por meio de
verbalização clara e eficiente, manifestando-se com desembaraço, sendo eficaz na comunicação; e
Sinais fóbicos e disrítmicos: o primeiro termo diz respeito à presença de sinais de medo irracional ou patológico.
O termo seguinte refere-se à presença de traços de disritmia cerebral.

Para efeito de conclusão sobre a QUARTA FASE – AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, o candidato ao porte de arma de fogo
na Função de Guarda Civil Municipal – 3ª Classe deverá ser considerado APTO ou INAPTO.
Será divulgada lista contendo, exclusivamente, os nomes dos candidatos considerados APTOS no Resultado Final da
QUARTA FASE – AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. Os demais candidatos serão considerados INAPTOS.
O candidato será considerado APTO para portar arma de fogo se tiver posicionado na faixa de normalidade contida no
Manual dos Instrumentos utilizados e em conformidade com os tópicos mencionados acima.

Será considerado INAPTO o candidato que não apresentar perfil psicológico para portar arma de fogo e apresentar
características restritivas ou incapacitantes para o exercício da Função pleiteada.
A classificação INAPTO na Avaliação Psicológica é restrita apenas a este certame, não significará, necessariamente,
incapacidade intelectual e(ou) existência de transtornos de personalidade; indicará apenas que o candidato não atendeu
aos requisitos para o desempenho das atribuições inerentes ao Cargo.
Nenhum candidato INAPTO será submetido à nova Avaliação Psicológica no presente Concurso Público.
Após realização da QUARTA FASE – AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, os candidatos serão reclassificados para efeito de
divulgação do Resultado, considerando-se somente os candidatos APTOS.
O candidato considerado INAPTO na QUARTA FASE – AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA ou que não comparecer para realizála, será automaticamente eliminado do Concurso Público.
A condição de saúde do candidato, no dia de realização da QUARTA FASE – AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA será de sua
exclusiva responsabilidade e, caso exista a necessidade de se ausentar para atendimento médico ou hospitalar, o mesmo
não poderá retornar ao local da Avaliação, sendo eliminado do Concurso Público.
O local de realização da QUARTA FASE – AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA será de acesso exclusivo dos candidatos
convocados e da Equipe de Coordenação e Aplicadores, não sendo permitido permanecer no local acompanhantes de
candidatos, bem como aqueles que já realizaram a referida Avaliação.
O candidato ao ingressar no local de realização da QUARTA FASE – AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA deverá,
obrigatoriamente, manter desligado qualquer aparelho eletrônico que esteja sob sua posse, incluindo os sinais de alarme e
os modos de vibração e silencioso.
O uso de quaisquer funcionalidades de aparelhos eletrônicos (agenda eletrônica, bip, gravador, notebook, pendrive, pager,
palmtop, receptor, telefone celular, walkman, MP3 Player, tablet, Ipod, qualquer tipo de relógio) e/ou outros equipamentos
similares, bem como protetor auricular e/ou fones de ouvido, implicará na eliminação do candidato, caracterizando-se
tentativa de fraude.
O INSTITUTO MAIS e a PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES/SP não se
responsabilizarão por perdas ou extravios de documentos, objetos e/ou equipamentos eletrônicos ocorridos no local de
realização da QUARTA FASE – AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, nem por danos neles causados.
Não haverá segunda chamada ou repetição da QUARTA FASE – AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA seja qual for o motivo
alegado.
O candidato que se apresentar no dia da realização da QUARTA FASE – AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA com sinais de
embriaguez e/ou de uso de entorpecentes, com alteração da capacidade psicomotora ou não, será impedido de realizar
a QUARTA FASE – AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, sendo de inteira responsabilidade do candidato esta ocorrência.
Será facultado ao candidato considerado INAPTO solicitar a realização do procedimento denominado Entrevista
Devolutiva, para conhecimento das razões de sua “inaptidão”, através de Formulário Específico, por meio do endereço
eletrônico do INSTITUTO MAIS (www.institutomais.org.br), em sua Área Restrita e seguir as instruções ali contidas.
A Entrevista Devolutiva é o procedimento técnico, de caráter exclusivamente informativo, no qual um Psicólogo explica ao
candidato o motivo de sua “inaptidão” ao propósito do Concurso Público, não sendo, em hipótese alguma, considerada como
recurso ou nova oportunidade de realização da Avaliação.
Atendendo aos ditames previstos no Código de Ética Profissional do Psicólogo, nas resoluções do Conselho Federal de
Psicologia e nas orientações do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, esse procedimento somente será divulgado
ao candidato, uma única vez, de forma pessoal e individual.
Na “Entrevista Devolutiva”, o candidato, se assim desejar, poderá ser assessorado por Psicólogo contratado, às suas
expensas, devidamente inscrito em Conselho Regional de Psicologia.
Não será permitido ao candidato, nem ao Psicólogo contratado, gravar a sessão de conhecimento e nem retirar ou reproduzir
os Testes Psicológicos e as Folhas de Respostas.
A “Entrevista Devolutiva” será realizada em data e local a serem divulgados oportunamente.
Para todos os candidatos considerados INAPTOS, solicitantes ou não da Entrevista Devolutiva, após o período de
atendimento da Entrevista Devolutiva, caso seja de seu interesse, poderá interpor recurso administrativo do Resultado da
QUARTA FASE – AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, em conformidade com o Capítulo XIV, do Edital nº 03/2019.
O candidato deverá observar as normas e os procedimentos contidos no Edital do Concurso Público nº 03/2019.
E, para que ninguém possa alegar desconhecimento, é expedido o presente Edital de Convocação para a Quarta Fase –
Avaliação Psicológica.
Ribeirão Pires/SP, 24 de julho de 2020.
ADLER ALFREDO JARDIM TEIXEIRA
PREFEITO DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES/SP
REALIZAÇÃO:

ANEXO I
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 03/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO
CONCURSO PÚBLICO
Relação de Candidatos Convocados para a Avaliação Psicológica
Local: INSTITUTO PSICOTÉCNICO COSME E DAMIÃO – MBM
Rua Conselheiro Brotero, 589 - Sobreloja 02 – Barra Funda
(Próximo ao metrô Marechal Deodoro) - São Paulo / SP
Data: 03/08/2020
Horário de Apresentação: 07h30
Horário de Fechamento: 08h00
213

GUARDA CIVIL MUNICIPAL 3ª CLASSE

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inscrição

Nome do(a) Candidato(a)

Documento

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

0347000068
0347000170
0347000304
0347000316
0347000361
0347000438
0347000513
0347000560
0347000587
0347000595
0347000596

ALAN DA SILVA DE SOUSA
ALOÊ FERNANDES CAMILO ROSA FELIPPE
ARLEI CAPOCCIO
AUGUSTO LIMA RODRIGUES
BRUNO MOZELLI SOUZA
CELSO YASSUO TAKEDA JUNIOR
CLEITON FRAGOSO DE SOUZA
DANIEL OLIVEIRA MARQUES
DAVI JHAMISON PEREIRA DOS SANTOS
DAVID JOSÉ MORENO DA SILVA
DAVID PABLO CORDEIRO FLORES DA SILVA

431317896
359503299
19.779.429-4
38498403-4
258966762
37377727-9
6279361
40.837.656-9
355417686
44849549-1
472015928

Data: 03/08/2020
Horário de Apresentação: 12h30
Horário de Fechamento: 13h00
213

GUARDA CIVIL MUNICIPAL 3ª CLASSE

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inscrição

Nome do(a) Candidato(a)

Documento

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

0347000598
0347000666
0347000718
0347000744
0347000935
0347000963
0347000979
0347000989
0347001197
0347001267
0347001433

DAVID SANTOS SILVA
DIORGENES MANGOLIN GABRIEL
EDINALDO MENDES DA SILVA FILHO
EDSON DA SILVA LOPES
FABIO FERREIRA
FÁGNER LUIZ RAMOS
FELIPE NORIO YOSHIDA
FELIX JOSÉ DA SILVA FILHO
GUSTAVO OLIVEIRA DA SILVA
IGOR FELIPE VIEIRA
JONAS DE OLIVEIRA FRANCA

490301009
85796453
278786522
349428232
463276486
419358596
508314008
346466106
428944553
491870103
450336098

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO
CONCURSO PÚBLICO
Relação de Candidatos Convocados para a Avaliação Psicológica
Local: INSTITUTO PSICOTÉCNICO COSME E DAMIÃO – MBM
Rua Conselheiro Brotero, 589 - Sobreloja 02 – Barra Funda
(Próximo ao metrô Marechal Deodoro) - São Paulo / SP
Data: 04/08/2020
Horário de Apresentação: 07h30
Horário de Fechamento: 08h00
213

GUARDA CIVIL MUNICIPAL 3ª CLASSE

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inscrição

Nome do(a) Candidato(a)

Documento

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

0347001476
0347001527
0347001563
0347001580
0347001582
0347001584
0347001652
0347001654
0347001656
0347001661

JOSÉ CLEBER DA SILVA
JOSEVAN DOS SANTOS SOUZA FILHO
JULIO CESAR CORREIA SANTOS
JURANDIR SIQUEIRA DE OLIVEIRA
KAIC CRUZ DE CAMARGO
KAIQUE ALEXANDRE COSTA DE AMORIM
LEANDRO SAMPAIO DE OLIVEIRA
LEANDRO SILVA DOS SANTOS
LENILDO SEVERINO DE LUNA
LEON MACIEL LUNA NASCIMENTO

583692205
1009458566
27345664-7
41471362x
383940655
495323056
462559713
42232822/4
59806420
304510580

Data: 04/08/2020
Horário de Apresentação: 12h30
Horário de Fechamento: 13h00
213

GUARDA CIVIL MUNICIPAL 3ª CLASSE

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inscrição

Nome do(a) Candidato(a)

Documento

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

0347001678
0347001699
0347001725
0347001744
0347001886
0347001893
0347001920
0347001979
0347002000
0347002146

LEONARDO MAGALHÃES PALMA
LINCOLN SANTOS DE PAULA
LUCAS FERREIRA DA SILVA
LUCAS VIEIRA GOMES LIRA
MARCO ANTONIO PINTO LEAO
MARCOS CANDIDO DA SILVA JUNIOR
MARCOS SCHOEPS DE ARAUJO
MAURICIO DA SILVA SANTOS
MAYCON DA SILVA
PEDRO DE MELO SILVA

297954106
441918785
547086556
564315874
8004109
505448853
33.880.969-7
429346323
451496747
633414906

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO
CONCURSO PÚBLICO
Relação de Candidatos Convocados para a Avaliação Psicológica
Local: INSTITUTO PSICOTÉCNICO COSME E DAMIÃO – MBM
Rua Conselheiro Brotero, 589 - Sobreloja 02 – Barra Funda
(Próximo ao metrô Marechal Deodoro) - São Paulo / SP
Data: 06/08/2020
Horário de Apresentação: 07h30
Horário de Fechamento: 08h00
213

GUARDA CIVIL MUNICIPAL 3ª CLASSE

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inscrição

Nome do(a) Candidato(a)

Documento

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

0347002210
0347002222
0347002434
0347002513
0347002516
0347002545
0347002613
0347002625
0347002626
0347002644

RAFAEL SOARES MARCELINO
RANIEL SMITH DOS SANTOS
RONALDO BELMIRO DE SOUSA
SIDNEY RAMOS DORNELAS
SILAS PAULO FILHO
STEFANO BENEVIDES DA SILVA
THIAGO JACINTO VIENE
THIAGO NORONHA ESCUDERO
THIAGO PEREIRA GOMES
TIAGO DUARTE DA SILVA

401576851
580508390
27.270.376-X
404629714
473143926
467316302
427949440
463423707
45312088x
627489229

Data: 06/08/2020
Horário de Apresentação: 12h30
Horário de Fechamento: 13h00
213

GUARDA CIVIL MUNICIPAL 3ª CLASSE

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inscrição

Nome do(a) Candidato(a)

Documento

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

0347002665
0347002716
0347002728
0347002729
0347002737
0347002738
0347002790
0347002812
0347002836
0347002839

VAGNER ANGELO DA SILVA
VINICIO LOURENÇO TEIXEIRA DOS SANTOS
VINICIUS SCARPA SILVA
VINÍCIUS SILVA MATOS
VITOR DE BARROS DE OLIVEIRA
VITOR HUGO FRANÇA DE SOUZA
WEDEN SILVA SOARES
WENDERSON FERREIRA
WESLLEY JOSÉ SILVA DOS SANTOS
WEVERTON SILVA ALVES

419267025
408933574
480892568
493201725
370143164
328622151
399612816
304693662
364325987
480814247

