
 
 
 
 
 

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO 
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA 

POLÍCIA MILITAR 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1 de 9 

 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR 

DO ESTADO DE MATO GROSSO 
 

EDITAL COMPLEMENTAR N. 10 AO EDITAL DE CONCURSO N. 001-DGP-PMMT/2012 
 

O COMANDANTE GERAL DA PMMT, no uso de suas atribuições legais e em 
cumprimento ao item 24 do Edital retrocitado, torna público os dias, horário e locais da 
realização da 3ª Fase – Avaliação Psicológica do Concurso Público para Provimento do 
Cargo de Oficial da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, assim como fixa normas e 
procedimentos complementares para a realização desta Fase. 
1. DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DA PROVA 
1.1 A Terceira Fase – Avaliação Psicológica será realizada em duas partes distintas, 
sendo a primeira coletiva e a segunda individual, conforme calendário especificado no 
Anexo “Único” deste edital complementar. 
1.2 O candidato convocado deverá comparecer, no local designado com uma hora de 
antecedência do horário estabelecido para o seu início, munido de documento oficial de 
identificação, caneta esferográfica de tinta preta ou azul, lápis preto n. 2, documento de 
encaminhamento e comprovante de quitação da taxa. 
1.3 Não será permitido ao candidato entrar no estabelecimento de aplicação de provas 
portando armas e quaisquer aparelhos eletrônicos tais como bip, telefone celular, 
walkman, calculadora, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, 
aparelhos mp3 e mp4 ou similares, máquina de calcular, máquina fotográfica, bem como 
relógio de qualquer espécie, quaisquer tipos de alarme e controle, e ainda, régua, 
esquadro, transferidor, compasso, e similares, lapiseira, borracha, livros, códigos, 
dicionários, anotações, impressos ou qualquer fonte de consulta, como apostilas, 
fotocópias, etc. 
1.4 Não será permitido ao candidato entrar na sala de aplicação de provas usando óculos 
escuros ou quaisquer itens de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. 
1.5 Não será permitido o uso de lapiseira e/ou borracha durante a realização das Provas. 
1.6 Não serão aplicadas provas em local, data ou horário diferentes dos determinados na 
convocação. 
1.7 Não será admitido ingresso de candidato no local de realização das provas após o 
horário fixado para o seu início. 
1.7 O candidato que deixar de comparecer no local, data e horário estabelecido, bem 
como não apresentar os documentos do subitem 3.2 será considerado ausente e 
automaticamente estará eliminado do Concurso Público. 
1.8 Para a segurança dos candidatos e a garantia da lisura do certame, poderá proceder 
como forma de identificação, à coleta da impressão digital de todos os candidatos no dia 
de realização da avaliação psicológica. 
1.9 Não haverá segunda chamada para a realização das provas. O não-comparecimento 
implicará a eliminação automática do candidato. 
1.10 Será eliminado do Concurso o candidato que durante a realização da avaliação: 
a) chegar ao local da Avaliação Psicológica após o fechamento dos portões; 
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b) não comparecer à Avaliação Psicológica; 
c) deixar de realizar qualquer um dos testes constitutivos da Avaliação Psicológica; 
d) for considerado não recomendado na Avaliação Psicológica; 
e) for surpreendido se comunicando com outro candidato, dando ou recebendo auxílio 
para a execução da avaliação; 
f) for surpreendido no interior do estabelecimento durante o horário de realização da 
Avaliação Psicológica: utilizando de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, 
anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive 
códigos e/ou legislação, portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, 
walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, aparelhos de mp3 
e/ou mp4 ou similares, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de 
carro, relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, 
tais como chapéu, boné, gorro, e, ainda, lapiseira e/ou borracha; 
g) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação da 
Avaliação Psicológica, com as autoridades presentes ou com os demais candidatos; 
h) recusar-se a entregar o material da avaliação ao término do tempo destinado para a 
realização de cada teste; 
i) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal; 
j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento 
indevido; 
k) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou 
de terceiros; 
l) deixar de assinar os Controles de Frequência e/ou de registrar os dados de identificação 
em campos apropriados das folhas de respostas dos testes. 
1.11 A comissão avaliadora recomenda que o candidato não leve nenhum dos objetos 
citados no subitem anterior, no dia de realização da Avaliação Psicológica, bem como, 
que atente para uma boa alimentação, dormir regularmente e não ingerir bebidas 
alcoólicas. 
1.12 A comissão avaliadora não ficará responsável pela guarda de quaisquer dos objetos 
supracitados. 
2. DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 
2.1 O resultado da avaliação psicológica é uma análise dos dados coletivos a nível 
quantitativo e qualitativo. 
- A nível quantitativo os candidatos deverão apresentar o índice percentis exigidos em 
cada teste de aptidão conforme padronização pelo conselho federal de psicologia e 
relacionados com o Perfil de competências do Cargo de Tenente Oficial Da Policia Militar;  
- A nível qualitativo, deverão apresentar a dinâmica de personalidade compatível com as 
exigências do Cargo. 
2.2. Grupo 1 - Competências Orientada para o Cliente - MÉDIA evidência de 
competência: 
Clareza (Capacidade de se comunicar claramente, pessoalmente ou por escrito.) 
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Comunicação Interpessoal (Capacidade de promover uma interação saudável com as 
pessoas, compreendendo-as e fazendo-se compreender por elas, aprendendo e 
ensinando em todas as situações que se fazem necessárias e tendo ações voltadas para 
o resultado). 
Cortesia (Capacidade de interagir com atenção e gentileza com clientes internos e público 
externo). 
Discrição (Capacidade de agir comedidamente, preservando sigilos e não expondo de 
forma indevida). 
Disponibilidade (Capacidade de demonstrar prontidão para colaborar sempre que 
necessário, promovendo sempre uma convivência saudável). 
Empatia (Capacidade de colocar - se no lugar do outro, percebendo suas motivações, 
interesses e percepções e gerando uma interação positiva). 
Equilíbrio Emocional (Capacidade de manter ponderação e bom senso em situações de 
imprevistos e adversidades, agindo sempre de maneira equilibrada). 
Flexibilidade (Capacidade de relacionar-se com diferentes pessoas, adaptar-se 
rapidamente a situações inesperadas e mudar estratégias sempre que necessário). 
Fluência Verbal (Capacidade de ser eloqüente como orador e impressionar de forma 
positiva ao apresentar algum tema ou idéia). 
Foco no Cliente (Capacidade de organizar-se para superar as expectativas do cidadão, 
como cliente externo e foco principal da Instituição). 
Negociação (Capacidade de comunicar-se de forma clara, objetiva, flexível e empática, 
desenvolvendo argumentação envolvente capaz de prender a atenção da outra parte e 
conduzir aos melhores resultados para a Instituição). 
Persuasão (Capacidade de desenvolver argumentação convincente capaz de convencer 
facilmente os ouvintes). 
Resistência a frustração (Capacidade de lidar com adversidades e frustrações sem 
renunciar as metas e objetivos a serem atingidos). 
Respeito (Capacidade de ter atitudes respeitosas na interação com todas as pessoas e 
em todas as situações). 
Saber Ouvir (Capacidade de ouvir com atenção e respeito, demonstrando interesse e 
empatia). 
Solução de Conflito (Capacidade de gerar soluções para dirimir de maneira ágil e eficaz 
problemas e conflitos). 
2.3. Grupo 2 - Competências Orientadas para Resultados – ELEVADA evidencia de 
competências: 
Administração do tempo (Capacidade de organizar e otimizar o tempo para realização das 
atribuições e responsabilidades). 
Agilidade (Capacidade de responder prontamente quando solicitado e agir sempre na 
velocidade que a ocasião exija). 
Atenção (Capacidade de ser atento a detalhes e ao reconhecimento das necessidades 
das pessoas). 
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Capacidade de Análise (Capacidade de fazer análises criteriosas contemplando todas as 
variáveis possíveis para gerar ações e conclusões assertivas). 
Capacidade de cumprir normas e procedimentos (Capacidade de entender e cumprir 
rigidamente as normas e procedimentos da Instituição). 
Capacidade de risco (Capacidade de planejar, calcular e assumir riscos em situações 
difíceis). 
Capacidade de Síntese (Capacidade de resumir fatos, sendo objetivo em sua explanação 
verbal ou escrita). 
Comprometimento (Capacidade de disponibilizar todo o potencial em prol dos objetivos e 
metas, colaborando e dando suporte com total dedicação e empenho). 
Concentração (Capacidade de direcionar atenção para algo que a exija, mesmo em 
situações turbulentas, barulhentas ou adversas). 
Criatividade (Capacidade de apresentar novas e pertinentes idéias para solucionar de 
maneira eficaz problemas no cotidiano e/ou promover melhorias). 
Determinação (Capacidade de demonstrar firmeza no alcance dos objetivos, persistindo 
mesmo diante de adversidades). 
Dinamismo (Capacidade de administrar várias atividades ao mesmo tempo sem prejuízo 
da qualidade e produtividade). 
Disciplina (Capacidade de cumprir o que foi planejado para atingir resultados específicos, 
agindo rigorosamente dentro dos parâmetros normativos estabelecidos pela Instituição). 
Empreendedorismo (Capacidade de identificar oportunidades de melhorias para 
potencializar resultados e agir de forma pró-ativa em busca de aperfeiçoamento contínuo 
e resultados eficazes). 
Estratégia (Capacidade de planejar, analisar e definir ações específicas para atingir 
potencializar resultados). 
Foco em Resultados (Capacidade de manter-se comprometido com os resultados, dando 
o máximo do seu potencial para fortalecer a equipe e alcançar de maneira eficaz os 
objetivos). 
Inovação (Capacidade de vislumbrar e implantar com excelência novas idéias estratégias 
que agregue aos resultados). 
Objetividade (Capacidade de expor idéias de forma clara, fazendo-se compreender com 
facilidade e agilidade). 
Organização (Capacidade de manter em ordem documentos e demais recursos do 
trabalho, tendo controle sobre todas as suas atividades e realizando-as dentro da 
seqüência mais produtiva). 
Persistência (Capacidade de persistir no alcance de objetivos, mesmo diante de 
adversidades e frustrações). 
Planejamento (Capacidade de dar ordem de prioridade às atividades, mesmo diante de 
situações adversas, e de otimizar procedimentos em favor da eficácia de resultados). 
Pró – atividade (Capacidade de antecipar-se aos fatos, promovendo ações preventivas no 
sentido de evitar adversidades e conduzir aos melhores resultados). 
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Rendimento sob Pressão (Capacidade de gerar respostas rápidas e encontrar soluções 
para problemas diante de pressões internas ou externa). 
Tomada de Decisão (Capacidade de responder com agilidade e eficácia na tomada de 
decisão, mesmo em situações imprevistas e de risco). 
Visão Empreendedora (Capacidade de vislumbrar oportunidades e atuar de forma 
estratégica para potencializar resultados). 
Visão Estratégica (Capacidade de elaborar estratégias e/ou tomar decisões com visão de 
longo prazo dos impactos resultados). 
Visão Sistêmica (Capacidade de ter a visão do todo e fazer análises parciais e totais para 
elaboração de estratégias de sucesso e/ou tomada de decisão eficaz). 
2.4. Grupo 3 = Competências Orientadas para Liderança e Gestão de Pessoas -  MÉDIA 
evidencia de competências 
Comportamento Ético (Capacidade de agir com integridade e transparência, priorizando a 
honestidade e a verdade nas interações com as pessoas).  
Cooperação (Capacidade de compartilhar conhecimentos e informações, incentivando a 
troca para o crescimento conjunto). 
Disseminação de Informações (Capacidade de realizar com clareza explanações que 
promovam o compartilhar de informações). 
Espírito de Equipe (Capacidade de cooperar, colaborar e ajudar a equipe para que os 
objetivos da Instituição sejam alcançados). 
Liderança Coach (Capacidade de gerenciar a equipe ouvindo e compreendendo dúvidas e 
necessidades, promovendo orientação contínua, apoiando, motivando, integrando, 
delegando com técnicas adequadas e inspirando-a a manter o foco nos resultados e no 
cidadão). 
Liderança Delegadora (Capacidade de treinar e desafiar a equipe, delegando 
responsabilidades e fornecendo suporte necessário para atingir os objetivos). 
Liderança Desenvolvedora (Capacidade de planejar e realizar planos para desenvolver as 
competências da equipe). 
Liderança Empreendedora (Capacidade de investir no crescimento e desenvolvimento da 
equipe, motivando para novos desafios, treinando, orientando e demonstrando 
compromisso real com sucesso de todos). 
Liderança Estratégica (Capacidade de criar estratégias para conduzir a equipe a 
resultados cada vez melhores). 
Liderança Ética (Capacidade de oferecer à equipe uma imagem de exemplo a ser 
seguido, demonstrando integridade, justiça e respeito pelas pessoas). 
Liderança Integradora (Capacidade de trabalhar no sentido de manter a equipe unida por 
objetivos comuns). 
Liderança Motivadora (Capacidade de estimular a equipe a vencer desafios, 
reconhecendo e valorizando o bom desempenho). 
Liderança Orientadora (Capacidade de perceber necessidades individuais da equipe, 
promovendo a orientação necessária). 
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Liderança Participativa (Capacidade de ouvir a equipe, estimulando e valorizando o 
oferecimento de sugestões e fornecendo todas as informações necessárias para 
estabelecer harmonia, segurança e clima de bem estar). 
Liderança Proativa (Capacidade de antecipar-se às necessidades da equipe e tomar as 
devidas providências para potencializar resultados através das pessoas). 
Liderança Treinadora (Capacidade de treinar e orientar continuamente a equipe para 
novos desafios). 
Relacionamento Interpessoal (Capacidade de relacionar-se de forma construtiva, 
demonstrando consideração e respeito pelos colegas, promovendo a integração de todos 
e compartilhando problemas e soluções). 
2.5 Definição Operacional dos Termos conforme classificação dos instrumentos 
psicológicoS validados pelo conselho federal de psicologia. 
I - Níveis da dimensão: 
1. Elevada/o: muito acima dos níveis medianos; 
2. Média: nos níveis medianos; 
 

Cuiabá/MT, 28 de Dezembro de 2011 
 
 

 

OSMAR LINO FARIAS – Coronel PM 
Comandante Geral da PMMT 
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ANEXO “ÚNICO” 

 
RELAÇÃO NOMINAL DOS CANDIDATOS CONVOCADOS PARA AVALIAÇÃO 

PSICOLÓGICA 
 

1. EMPRESA AVALIADORA: INSTITUTO SELF DE PSICOLOGIA 
 

DATA: 07/01/2013 – 2ª Feira 
Local: Sala: A 10 - Bloco D - UNIRONDON - Av. Beira Rio, 3001 - Jd. Europa, em 
Cuiabá/MT. 
Horário: 08:00 horas (Comparecer uma hora antes) 

 
Insc. Nome Doc.de Identidade Dt.Nasc. 

108756 ABNER KALAN VEIGA 389576050 SSP 20/10/1993 

108155 ADILSON DIEGO LEITE ORMOND 2039864-6 SSP 08/05/1990 

105769 ALCIDES MAURO DUTRA 11013931 SJ 17/02/1981 

108919 ALEXANDRE APARECIDO DE ASSIS 18887473 SSP 10/10/1992 

114024 CLAUDINEY NOGUEIRA SIQUEIRA (Ordem Judicial) 878788 PM 04/12/1969 

111115 DANILO BEZERRA ALCÂNTARA 18350470 SSP 29/05/1992 

108923 DANILO DE ALMEIDA MARQUES 17593832 SSP 12/05/1992 

111616 DANIEL MIRANDA MAGALHÃES (Ordem Judicial) 1683305-8 SSP 20/11/1994 

106959 DENYSE PEREIRA VALADÃO 2243384-8 SSP 19/07/1994 

105093 EVANDRO LUIZ MARIANO BILHARES 15295010 SSP 12/05/1988 

106081 FELIPE NUNES CORDEIRO 1443525 SSP 13/01/1993 

107587 FERNANDO SILVA BUSTAMANTE DOS SANTOS 15256766 SSPMT 19/11/1993 

105243 FLAVIO GONÇALVES DA SILVA 2231181-5 SSP 01/04/1993 

108537 JEORGE AUGUSTO FERNANDES DE JESUS 882437 SSP/MT 21/05/1983 

105999 JOSÉ DONIZETE MEZA JÚNIOR 001528694 SSP 11/07/1992 

105369 JULIANO DO VAL PETRY FREITAS 22084959 SEJUSP 14/11/1992 

110215 LUCAS FIDELIS MOREIRA DA FONSECA 19458509 SSP 12/11/1988 

108050 MARCELO SLUSARSKI DE OLIVEIRA 883937 PM 24/01/1990 

106394 MARCIO LUIS TOMAZI 884428 PM 26/05/1985 

105818 MARCOS VENICIO ROSA OLIVEIRA 884 429 PM 21/09/1984 

109116 REGINALDO ANGELO NOSELLA DUARTE 001528058 SSP 09/02/1993 

110352 RODRIGO ALVES MODESTO 0207037748 DETRAN 30/04/1988 

106520 ROMMENING DOS SANTOS SILVA 1133302 SSP 08/01/1991 

105478 TARCISIO DIAS FIGUEIREDO 18377351 SSP 28/10/1985 

109459 THIAGO DANILO NEVES DA SILVA 883873 PMMT 18/07/1986 

113527 THIAGO IGNÁCIO CARDOSO DA SILVA 546879 COMAER 29/08/1989 
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109817 THIAGO RIBEIRO DE MELO 110247975-3 EB 20/08/1993 

105724 VIVIANNE SILVA METELO 20733380 SSP 16/04/1993 

105100 WESTELLEY KELVIN FONSECA DIAS 2223828-0 SSP 30/11/1993 
 

2. EMPRESA AVALIADORA: ATENA RH 
 

DATA: 07/01/2013 – 2ª Feira 
Local: Sala: A 9 - Bloco D - UNIRONDON - Av. Beira Rio, 3001 - Jd. Europa, em 
Cuiabá/MT. 
Horário: 08:00 horas (Comparecer uma hora antes) 

 
Insc. Nome Doc.de Identidade Dt.Nasc. 

109651 ADRIANO PECHEFIST 1234803 SSP 30/11/1987 

112526 ALEKYS DE ASSIS FURTADO 4009170 SSP 27/11/1988 

107371 ANDRE HENRIQUE DE MAGALHAES 884745 PM 05/02/1984 

108487 BRUNA CARLA SANCHES RODRIGUES 1336613 SSP 28/05/1987 

110096 CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS 21803218 SSP 04/10/1993 

111706 CARLOS VINICIUS LORENA DE SOUZA 16563280 SSP 12/09/1990 

104639 CHRISTIAN JORGE PAES DE BARROS SILVA 22830189 SSP 27/10/1992 

106454 EDIMAR RODRIGUES DA CRUZ JÚNIOR 5726500 SSP 05/10/1992 

113505 EDUARDO BARRETO 17371694 SSP 03/03/1989 

112505 ERIKA KAROLINE DA SILVA 13337009 SSP 16/04/1992 

110692 FELIPE RAFAEL SILVA 10.449.870-1 SSP 30/08/1993 

110604 FELIPPE PEDRO EUGÊNIO RODRIGUES 15224244 SSP 07/06/1987 

110188 FERNANDO PEREIRA SABINO DA SILVA 21053880 SSP 21/04/1990 

109525 GABRIEL DE FRANCO FERNANDES 5116994 SPTC 07/06/1989 

111413 GABRIEL FOLETTO 883953 PM 04/02/1988 

109638 GABRIEL LUCAS LOPES MARIO 053818394-8 MD 17/01/1995 

105949 GABRIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA 1952231-2 SSP 25/07/1992 

107652 GISLAINE PAZETO DA SILVA 1669766 SSP 21/07/1988 

107037 GRIECO MACHADO DIAS 001582953 SSP 27/08/1988 

104570 GUSTAVO POSSENTI MINIKOWSKI 12011223 SSP 27/08/1990 

105864 HUMBERTO BERALDO RODRIGUES 882066 PM 08/12/1979 

107193 JEFERSON MOREIRA DE ALMEIDA 17624118 SSP 10/10/1992 

107152 JOAO FELIPE QUEIROZ DE MELO 001656873 SSP 21/12/1991 

114086 JOSE MAURICIO NEIVA ALVES 1350111 SSP 15/05/1989 

112265 LUCAS GRACIOLI DE LIMA 1098523978 SJS 16/06/1990 

104691 LUIZ FELIPE PEDROSO DA SILVA 21932069 SSP 09/10/1993 

111532 MAYCON DAVID ZANETTI 001671737 SSP 26/02/1989 
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106125 MICHAEL SANTOS VITOR 1139473845 M-DEF 20/03/1987 

110688 MICHAEL WILLYAN DE FLEITAS LEITE 0302510052 MD 13/09/1993 

113885 PIETRO SANTOS FERREIRA 011870015-2 MD/EB 16/07/1987 

104956 RENAN DE OLIVEIRA ISHI 1669929 SSP 17/07/1990 

111777 ROBSON ROCHA MIRANDA JUNIOR 0940705148 MD 29/09/1993 

110100 THAIS MARI KASPROWICZ DE SOUZA 19354096 SSP 25/05/1993 

110013 VICTOR DOS SANTOS FELICIANI 20727020 SSP 19/06/1989 

106575 VICTOR VENANCIO BARBOSA LEMES DE OLIVEIRA 20970773 SSP 05/03/1994 
 


