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ANEXO IV DO EDITAL 06/2014
PERFIS PSICOLÓGICOS DOS CARGOS
CARGOS: ADMINISTRADOR DE EMPRESAS, ADVOGADO, ARQUITETO, ASSISTENTE
SOCIAL, BIBLIOTECÁRIO, BIÓLOGO, CONTADOR, ECONOMISTA, EDUCADOR
AMBIENTAL, ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO,
HISTORIADOR,
JORNALISTA,
TÉCNICO
ADMINISTRATIVO
I,
TÉCNICO
ADMINISTRATIVO II, TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, TÉCNICO EM
TURISMO, TELEFONISTA, TOPÓGRAFO, TURISMÓLOGO
CARACTERÍSTICA

PARÂMETRO

DESCRIÇÃO

Adaptabilidade

Levemente Elevada

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

Agressividade

Adequada

Ansiedade

Diminuída

Atenção Difusa

Levemente Elevada

Autoconfiança

Levemente Elevada

Capacidade de
Liderança

Elevada

Controle Emocional

Elevado

Dinamismo

Adequado

Domínio Psicomotor Adequado

Flexibilidade

Levemente Elevada

Fluência Verbal

Elevada

Energia que dispõe o indivíduo a enfrentar
situações adversas, direcionando-a de forma
que seja benéfica para si e para a sociedade
mostrando-se uma pessoa combativa.
Preocupação antecipada com aceleração
das funções orgânicas, que pode afetar sua
capacidade de reação diante de situações de
estresse.
Investigar, avaliar, classificar e padronizar as
funções mentais relacionadas ao campo
cognitivo, representadas basicamente pelos
sistemas atentivos, memória e raciocínio
lógico.
Atitude de autodomínio, presença de espírito
e confiança nos próprios recursos,
estabelecendo contatos de forma resoluta e
decidida, acreditando em si mesmo.
Capacidade de gerenciar grupos em todos os
seus aspectos.
Habilidade de reconhecer as próprias
emoções diante de um estímulo,
controlando-as de forma que não interfiram
em seu comportamento.
Capacidade de desenvolver atividades
intensas
Habilidade sinestésica para movimentar o
corpo com equilíbrio, atendendo às
solicitações psíquicas e/ou emocionais.
Capacidade de o indivíduo agir com
desenvolturas nas mais diversas situações
e/ou idéias.
Capacidade em comunicar-se de forma
compreensível e agradável.
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Fobias

Ausente

Honestidade

Elevada

Impulsividade

Ausente

Iniciativa

Elevada

Inteligência

Adequada

Maturidade

Levemente Elevada

Memória

Levemente Elevada

Responsabilidade

Elevada

Rotina

Adequada

Sociabilidade

Adequada

Medo irracional ou patológico de situações
específicas como: animais, altura, água,
sangue, fogo, etc., que levam o indivíduo a
desenvolver vitação, crises de pânico ou
crenças infundadas.
Respeito aos limites alheios com probidade e
decoro
Incapacidade de controlar as emoções e
tendência a reagir de forma brusca e intensa,
diante de um estímulo interno ou externo.
Capacidade em empreender e propor novas
atitudes e/ou idéias.
Capacidade de identificar e lidar com
problemas simultaneamente, discriminando
partes de um todo, englobando-as em uma
percepção geral.
Desenvolvimento físico e psicológico de
acordo com a idade cronológica.
Capacidade para memorizar sons e imagens
principalmente fisionomias, tornando-as
disponíveis para a lembrança imediata.
Capacidade do indivíduo em tomar decisões,
assumindo suas conseqüências.
Executar ações ou tarefas que fazem parte
do dia-a-dia.
Capacidade para estabelecer
relacionamentos interpessoais de forma
cortês, criando um clima de confiança,
cordialidade e respeito mútuo.

CARGOS: DESIGNER E PUBLICITÁRIO
CARACTERÍSTICA

PARÂMETRO

DESCRIÇÃO

Adaptabilidade

Levemente Elevada

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

Agressividade

Adequada

Ansiedade

Adequada

Atenção Difusa

Elevada

Energia que dispõe o indivíduo a enfrentar
situações adversas, direcionando-a de
forma que seja benéfica para si e para a
sociedade mostrando-se uma pessoa
combativa.
Preocupação antecipada com aceleração
das funções orgânicas, que pode afetar sua
capacidade de reação diante de situações
de estresse.
Investigar, avaliar, classificar e padronizar
as funções mentais relacionadas ao campo
cognitivo, representadas basicamente pelos
sistemas atentivos, memória e raciocínio
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lógico.

Atenção Concentrada Elevada

Autoconfiança

Elevada

Capacidade de
Liderança

Adequada

Controle Emocional

Adequado

Dinamismo

Levemente Elevado

Domínio Psicomotor

Elevado

Flexibilidade

Elevada

Fluência Verbal

Elevada

Fobias

Ausente

Honestidade

Adequada

Impulsividade

Diminuída

Iniciativa

Elevada

Inteligência

Levemente Elevada

Maturidade

Adequada

Memória

Elevada

Capacidade de ¨focar¨ em aspectos
específicos e cenas; observando detalhes e
fazendo relação entre eles.
Atitude de autodomínio, presença de espírito
e confiança nos próprios recursos,
estabelecendo contatos de forma resoluta e
decidida, acreditando em si mesmo.
Capacidade de gerenciar grupos em todos
os seus aspectos.
Habilidade de reconhecer as próprias
emoções diante de um estímulo,
controlando-as de forma que não interfiram
em seu comportamento.
Capacidade de desenvolver atividades
intensas
Habilidade sinestésica para movimentar o
corpo com equilíbrio, atendendo às
solicitações psíquicas e/ou emocionais.
Capacidade de o indivíduo agir com
desenvolturas nas mais diversas situações
e/ou idéias.
Capacidade em comunicar-se de forma
compreensível e agradável.
Medo irracional ou patológico de situações
específicas como: animais, altura, água,
sangue, fogo, etc., que levam o indivíduo a
desenvolver vitação, crises de pânico ou
crenças infundadas.
Respeito aos limites alheios com probidade
e decoro
Incapacidade de controlar as emoções e
tendência a reagir de forma brusca e
intensa, diante de um estímulo interno ou
externo.
Capacidade em empreender e propor novas
atitudes e/ou idéias.
Capacidade de identificar e lidar com
problemas simultaneamente, discriminando
partes de um todo, englobando-as em uma
percepção geral.
Desenvolvimento físico e psicológico de
acordo com a idade cronológica.
Capacidade para memorizar sons e imagens
principalmente fisionomias, tornando-as
disponíveis para a lembrança imediata.
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Responsabilidade

Adequada

Rotina

Adequada

Sociabilidade

Adequada

Criatividade

Elevada

Capacidade do indivíduo em tomar
decisões, assumindo suas conseqüências.
Executar ações ou tarefas que fazem parte
do dia-a-dia.
Capacidade para estabelecer
relacionamentos interpessoais de forma
cortês, criando um clima de confiança,
cordialidade e respeito mútuo.
Capacidade em abstrair novas ideias para
criar e propor novos produtos, serviços e ou
soluções.

CARGOS: AGENTE DE MONITORAMENTO
CARACTERÍSTICA

PARÂMETRO

DESCRIÇÃO

Adaptabilidade

Adequada

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

Agressividade

Adequada

Ansiedade

Diminuída

Atenção Difusa

Elevada

Atenção Concentrada Elevada

Autoconfiança

Adequada

Capacidade de
Liderança

Adequada

Controle Emocional

Levemente Elevado

Dinamismo

Adequado

Domínio Psicomotor

Adequado

Energia que dispõe o indivíduo a enfrentar
situações adversas, direcionando-a de
forma que seja benéfica para si e para a
sociedade mostrando-se uma pessoa
combativa.
Preocupação antecipada com aceleração
das funções orgânicas, que pode afetar sua
capacidade de reação diante de situações
de estresse.
Investigar, avaliar, classificar e padronizar
as funções mentais relacionadas ao campo
cognitivo, representadas basicamente pelos
sistemas atentivos, memória e raciocínio
lógico.
Capacidade de ¨focar¨ em aspectos
específicos e cenas; observando detalhes e
fazendo relação entre eles.
Atitude de autodomínio, presença de espírito
e confiança nos próprios recursos,
estabelecendo contatos de forma resoluta e
decidida, acreditando em si mesmo.
Capacidade de gerenciar grupos em todos
os seus aspectos.
Habilidade de reconhecer as próprias
emoções diante de um estímulo,
controlando-as de forma que não interfiram
em seu comportamento.
Capacidade de desenvolver atividades
intensas
Habilidade sinestésica para movimentar o
corpo com equilíbrio, atendendo às
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solicitações psíquicas e/ou emocionais.

Flexibilidade

Adequada

Fluência Verbal

Adequada

Fobias

Ausente

Honestidade

Elevada

Impulsividade

Adequada

Iniciativa

Adequada

Inteligência

Adequada

Maturidade

Levemente Elevada

Memória

Levemente Elevada

Responsabilidade

Elevada

Rotina

Elevada

Sociabilidade

Adequada

Capacidade de o indivíduo agir com
desenvolturas nas mais diversas situações
e/ou idéias.
Capacidade em comunicar-se de forma
compreensível e agradável.
Medo irracional ou patológico de situações
específicas como: animais, altura, água,
sangue, fogo, etc., que levam o indivíduo a
desenvolver vitação, crises de pânico ou
crenças infundadas.
Respeito aos limites alheios com probidade
e decoro
Incapacidade de controlar as emoções e
tendência a reagir de forma brusca e
intensa, diante de um estímulo interno ou
externo.
Capacidade em empreender e propor novas
atitudes e/ou idéias.
Capacidade de identificar e lidar com
problemas simultaneamente, discriminando
partes de um todo, englobando-as em uma
percepção geral.
Desenvolvimento físico e psicológico de
acordo com a idade cronológica.
Capacidade para memorizar sons e imagens
principalmente fisionomias, tornando-as
disponíveis para a lembrança imediata.
Capacidade do indivíduo em tomar
decisões, assumindo suas conseqüências.
Executar ações ou tarefas que fazem parte
do dia-a-dia.
Capacidade para estabelecer
relacionamentos interpessoais de forma
cortês, criando um clima de confiança,
cordialidade e respeito mútuo.

CARGOS: GUIA DE TURISMO, INSPETOR DE ALUNOS, INSTRUTOR DESPORTIVO I,
INSTRUTOR DESPORTVO II E INSTRUTOR DE INFORMÁTICA
CARACTERÍSTICA

PARÂMETRO

DESCRIÇÃO

Adaptabilidade

Elevada

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

Adequada

Ansiedade

Diminuída

Atenção Difusa

Levemente Elevada

Autoconfiança

Elevada

Capacidade de
Liderança

Elevada

Controle Emocional

Levemente Elevado

Dinamismo

Elevado

Domínio Psicomotor Elevado

Flexibilidade

Elevada

Fluência Verbal

Levemente Elevada

Fobias

Ausente

Honestidade

Adequada

Impulsividade

Diminuída

Iniciativa

Levemente Elevada

Inteligência

Adequada

Energia que dispõe o indivíduo a enfrentar
situações adversas, direcionando-a de forma
que seja benéfica para si e para a sociedade
mostrando-se uma pessoa combativa.
Preocupação antecipada com aceleração
das funções orgânicas, que pode afetar sua
capacidade de reação diante de situações de
estresse.
Investigar, avaliar, classificar e padronizar as
funções mentais relacionadas ao campo
cognitivo, representadas basicamente pelos
sistemas atentivos, memória e raciocínio
lógico.
Atitude de autodomínio, presença de espírito
e confiança nos próprios recursos,
estabelecendo contatos de forma resoluta e
decidida, acreditando em si mesmo.
Capacidade de gerenciar grupos em todos os
seus aspectos.
Habilidade de reconhecer as próprias
emoções diante de um estímulo,
controlando-as de forma que não interfiram
em seu comportamento.
Capacidade de desenvolver atividades
intensas
Habilidade sinestésica para movimentar o
corpo com equilíbrio, atendendo às
solicitações psíquicas e/ou emocionais.
Capacidade de o indivíduo agir com
desenvolturas nas mais diversas situações
e/ou idéias.
Capacidade em comunicar-se de forma
compreensível e agradável.
Medo irracional ou patológico de situações
específicas como: animais, altura, água,
sangue, fogo, etc., que levam o indivíduo a
desenvolver vitação, crises de pânico ou
crenças infundadas.
Respeito aos limites alheios com probidade e
decoro
Incapacidade de controlar as emoções e
tendência a reagir de forma brusca e intensa,
diante de um estímulo interno ou externo.
Capacidade em empreender e propor novas
atitudes e/ou idéias.
Capacidade de identificar e lidar com
problemas simultaneamente, discriminando
partes de um todo, englobando-as em uma
percepção geral.
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Maturidade

Levemente Elevada

Memória

Elevada

Responsabilidade

Levemente Elevada

Rotina

Adequada

Sociabilidade

Elevada

Desenvolvimento físico e psicológico de
acordo com a idade cronológica.
Capacidade para memorizar sons e imagens
principalmente fisionomias, tornando-as
disponíveis para a lembrança imediata.
Capacidade do indivíduo em tomar decisões,
assumindo suas conseqüências.
Executar ações ou tarefas que fazem parte
do dia-a-dia.
Capacidade para estabelecer
relacionamentos interpessoais de forma
cortês, criando um clima de confiança,
cordialidade e respeito mútuo.

CARGOS: MONITOR DE APOIO ESCOLAR E MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR
CARACTERÍSTICA

PARÂMETRO

DESCRIÇÃO

Adaptabilidade

Elevada

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

Agressividade

Adequada

Ansiedade

Diminuída

Atenção Difusa

Elevada

Atenção Concentrada Elevada

Autoconfiança

Levemente Elevada

Capacidade de
Liderança

Elevada

Controle Emocional

Elevado

Dinamismo

Adequado

Energia que dispõe o indivíduo a enfrentar
situações adversas, direcionando-a de
forma que seja benéfica para si e para a
sociedade mostrando-se uma pessoa
combativa.
Preocupação antecipada com aceleração
das funções orgânicas, que pode afetar sua
capacidade de reação diante de situações
de estresse.
Investigar, avaliar, classificar e padronizar
as funções mentais relacionadas ao campo
cognitivo, representadas basicamente pelos
sistemas atentivos, memória e raciocínio
lógico.
Capacidade de ¨focar¨ em aspectos
específicos e cenas; observando detalhes e
fazendo relação entre eles.
Atitude de autodomínio, presença de espírito
e confiança nos próprios recursos,
estabelecendo contatos de forma resoluta e
decidida, acreditando em si mesmo.
Capacidade de gerenciar grupos em todos
os seus aspectos.
Habilidade de reconhecer as próprias
emoções diante de um estímulo,
controlando-as de forma que não interfiram
em seu comportamento.
Capacidade de desenvolver atividades
intensas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL Nº 06/2014
Fundação Renato Azeredo - www.gestaoconcurso.com.br - comunicacao@gestaoconcurso.com.br

Domínio Psicomotor

Elevado

Flexibilidade

Elevada

Fluência Verbal

Adequada

Fobias

Ausente

Honestidade

Levemente Elevada

Impulsividade

Adequada

Iniciativa

Levemente Elevada

Inteligência

Adequada

Maturidade

Elevada

Memória

Levemente Elevada

Responsabilidade

Elevada

Rotina

Adequada

Sociabilidade

Elevada

Habilidade sinestésica para movimentar o
corpo com equilíbrio, atendendo às
solicitações psíquicas e/ou emocionais.
Capacidade de o indivíduo agir com
desenvolturas nas mais diversas situações
e/ou idéias.
Capacidade em comunicar-se de forma
compreensível e agradável.
Medo irracional ou patológico de situações
específicas como: animais, altura, água,
sangue, fogo, etc., que levam o indivíduo a
desenvolver vitação, crises de pânico ou
crenças infundadas.
Respeito aos limites alheios com probidade
e decoro
Incapacidade de controlar as emoções e
tendência a reagir de forma brusca e
intensa, diante de um estímulo interno ou
externo.
Capacidade em empreender e propor novas
atitudes e/ou idéias.
Capacidade de identificar e lidar com
problemas simultaneamente, discriminando
partes de um todo, englobando-as em uma
percepção geral.
Desenvolvimento físico e psicológico de
acordo com a idade cronológica.
Capacidade para memorizar sons e imagens
principalmente fisionomias, tornando-as
disponíveis para a lembrança imediata.
Capacidade do indivíduo em tomar
decisões, assumindo suas conseqüências.
Executar ações ou tarefas que fazem parte
do dia-a-dia.
Capacidade para estabelecer
relacionamentos interpessoais de forma
cortês, criando um clima de confiança,
cordialidade e respeito mútuo.

CARGOS: PSICÓLOGO I E PSICÓLOGO II
CARACTERÍSTICA

PARÂMETRO

DESCRIÇÃO

Adaptabilidade

Levemente Elevada

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

Diminuída

Energia que dispõe o indivíduo a enfrentar
situações adversas, direcionando-a de forma
que seja benéfica para si e para a sociedade
mostrando-se uma pessoa combativa.

Agressividade
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Ansiedade

Diminuída

Atenção Difusa

Elevada

Autoconfiança

Elevada

Capacidade de
Liderança

Elevada

Controle Emocional

Elevado

Dinamismo

Levemente Elevado

Domínio Psicomotor Adequado

Flexibilidade

Levemente Elevada

Fluência Verbal

Elevada

Fobias

Ausente

Honestidade

Elevada

Impulsividade

Adequada

Iniciativa

Levemente Elevada

Inteligência

Adequada

Maturidade

Elevada

Memória

Levemente Elevada

Preocupação antecipada com aceleração
das funções orgânicas, que pode afetar sua
capacidade de reação diante de situações de
estresse.
Investigar, avaliar, classificar e padronizar as
funções mentais relacionadas ao campo
cognitivo, representadas basicamente pelos
sistemas atentivos, memória e raciocínio
lógico.
Atitude de autodomínio, presença de espírito
e confiança nos próprios recursos,
estabelecendo contatos de forma resoluta e
decidida, acreditando em si mesmo.
Capacidade de gerenciar grupos em todos os
seus aspectos.
Habilidade de reconhecer as próprias
emoções diante de um estímulo,
controlando-as de forma que não interfiram
em seu comportamento.
Capacidade de desenvolver atividades
intensas
Habilidade sinestésica para movimentar o
corpo com equilíbrio, atendendo às
solicitações psíquicas e/ou emocionais.
Capacidade de o indivíduo agir com
desenvolturas nas mais diversas situações
e/ou idéias.
Capacidade em comunicar-se de forma
compreensível e agradável.
Medo irracional ou patológico de situações
específicas como: animais, altura, água,
sangue, fogo, etc., que levam o indivíduo a
desenvolver vitação, crises de pânico ou
crenças infundadas.
Respeito aos limites alheios com probidade e
decoro
Incapacidade de controlar as emoções e
tendência a reagir de forma brusca e intensa,
diante de um estímulo interno ou externo.
Capacidade em empreender e propor novas
atitudes e/ou idéias.
Capacidade de identificar e lidar com
problemas simultaneamente, discriminando
partes de um todo, englobando-as em uma
percepção geral.
Desenvolvimento físico e psicológico de
acordo com a idade cronológica.
Capacidade para memorizar sons e imagens
principalmente fisionomias, tornando-as
disponíveis para a lembrança imediata.
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Responsabilidade

Elevada

Rotina

Adequada

Sociabilidade

Elevada

Capacidade do indivíduo em tomar decisões,
assumindo suas conseqüências.
Executar ações ou tarefas que fazem parte
do dia-a-dia.
Capacidade para estabelecer
relacionamentos interpessoais de forma
cortês, criando um clima de confiança,
cordialidade e respeito mútuo.

CARGO: SECRETÁRIA ESCOLAR
CARACTERÍSTICA

PARÂMETRO

DESCRIÇÃO

Adaptabilidade

Levemente Elevada

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

Agressividade

Adequada

Ansiedade

Diminuída

Atenção Difusa

Levemente Elevada

Autoconfiança

Elevada

Capacidade de
Liderança

Elevada

Controle Emocional

Elevado

Dinamismo

Levemente Elevado

Domínio Psicomotor Adequado

Flexibilidade

Levemente Elevada

Fluência Verbal

Elevada

Energia que dispõe o indivíduo a enfrentar
situações adversas, direcionando-a de forma
que seja benéfica para si e para a sociedade
mostrando-se uma pessoa combativa.
Preocupação antecipada com aceleração
das funções orgânicas, que pode afetar sua
capacidade de reação diante de situações de
estresse.
Investigar, avaliar, classificar e padronizar as
funções mentais relacionadas ao campo
cognitivo, representadas basicamente pelos
sistemas atentivos, memória e raciocínio
lógico.
Atitude de autodomínio, presença de espírito
e confiança nos próprios recursos,
estabelecendo contatos de forma resoluta e
decidida, acreditando em si mesmo.
Capacidade de gerenciar grupos em todos os
seus aspectos.
Habilidade de reconhecer as próprias
emoções diante de um estímulo,
controlando-as de forma que não interfiram
em seu comportamento.
Capacidade de desenvolver atividades
intensas
Habilidade sinestésica para movimentar o
corpo com equilíbrio, atendendo às
solicitações psíquicas e/ou emocionais.
Capacidade de o indivíduo agir com
desenvolturas nas mais diversas situações
e/ou idéias.
Capacidade em comunicar-se de forma
compreensível e agradável.
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Fobias

Ausente

Honestidade

Elevada

Impulsividade

Adequada

Iniciativa

Levemente Elevada

Inteligência

Adequada

Maturidade

Elevada

Memória

Levemente Elevada

Responsabilidade

Elevada

Rotina

Adequada

Sociabilidade

Levemente Elevada

Medo irracional ou patológico de situações
específicas como: animais, altura, água,
sangue, fogo, etc., que levam o indivíduo a
desenvolver vitação, crises de pânico ou
crenças infundadas.
Respeito aos limites alheios com probidade e
decoro
Incapacidade de controlar as emoções e
tendência a reagir de forma brusca e intensa,
diante de um estímulo interno ou externo.
Capacidade em empreender e propor novas
atitudes e/ou idéias.
Capacidade de identificar e lidar com
problemas simultaneamente, discriminando
partes de um todo, englobando-as em uma
percepção geral.
Desenvolvimento físico e psicológico de
acordo com a idade cronológica.
Capacidade para memorizar sons e imagens
principalmente fisionomias, tornando-as
disponíveis para a lembrança imediata.
Capacidade do indivíduo em tomar decisões,
assumindo suas conseqüências.
Executar ações ou tarefas que fazem parte
do dia-a-dia.
Capacidade para estabelecer
relacionamentos interpessoais de forma
cortês, criando um clima de confiança,
cordialidade e respeito mútuo.

CARGOS: ORIENTADOR SOCAL, PROFESSOR
DESPORTIVO I E PROFESSOR DESPORTIVO II

DE

TEATRO,

PROFESSOR

CARACTERÍSTICA

PARÂMETRO

DESCRIÇÃO

Adaptabilidade

Elevada

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

Agressividade

Adequada

Ansiedade

Adequada

Atenção Difusa

Levemente Elevada

Energia que dispõe o indivíduo a enfrentar
situações adversas, direcionando-a de
forma que seja benéfica para si e para a
sociedade mostrando-se uma pessoa
combativa.
Preocupação antecipada com aceleração
das funções orgânicas, que pode afetar sua
capacidade de reação diante de situações
de estresse.
Investigar, avaliar, classificar e padronizar
as funções mentais relacionadas ao campo
cognitivo, representadas basicamente pelos
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sistemas atentivos, memória e raciocínio
lógico.

Atenção Concentrada Adequada

Autoconfiança

Elevada

Capacidade de
Liderança

Elevada

Controle Emocional

Elevado

Dinamismo

Elevado

Domínio Psicomotor

Elevado

Flexibilidade

Elevada

Fluência Verbal

Elevada

Fobias

Ausente

Honestidade

Levemente Elevada

Impulsividade

Adequada

Iniciativa

Elevada

Inteligência

Adequada

Maturidade

Levemente Elevada

Memória

Elevada

Capacidade de ¨focar¨ em aspectos
específicos e cenas; observando detalhes e
fazendo relação entre eles.
Atitude de autodomínio, presença de espírito
e confiança nos próprios recursos,
estabelecendo contatos de forma resoluta e
decidida, acreditando em si mesmo.
Capacidade de gerenciar grupos em todos
os seus aspectos.
Habilidade de reconhecer as próprias
emoções diante de um estímulo,
controlando-as de forma que não interfiram
em seu comportamento.
Capacidade de desenvolver atividades
intensas
Habilidade sinestésica para movimentar o
corpo com equilíbrio, atendendo às
solicitações psíquicas e/ou emocionais.
Capacidade de o indivíduo agir com
desenvolturas nas mais diversas situações
e/ou idéias.
Capacidade em comunicar-se de forma
compreensível e agradável.
Medo irracional ou patológico de situações
específicas como: animais, altura, água,
sangue, fogo, etc., que levam o indivíduo a
desenvolver vitação, crises de pânico ou
crenças infundadas.
Respeito aos limites alheios com probidade
e decoro
Incapacidade de controlar as emoções e
tendência a reagir de forma brusca e
intensa, diante de um estímulo interno ou
externo.
Capacidade em empreender e propor novas
atitudes e/ou idéias.
Capacidade de identificar e lidar com
problemas simultaneamente, discriminando
partes de um todo, englobando-as em uma
percepção geral.
Desenvolvimento físico e psicológico de
acordo com a idade cronológica.
Capacidade para memorizar sons e imagens
principalmente fisionomias, tornando-as
disponíveis para a lembrança imediata.
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Responsabilidade

Levemente Elevada

Rotina

Levemente Elevada

Sociabilidade

Elevada

Capacidade do indivíduo em tomar
decisões, assumindo suas conseqüências.
Executar ações ou tarefas que fazem parte
do dia-a-dia.
Capacidade para estabelecer
relacionamentos interpessoais de forma
cortês, criando um clima de confiança,
cordialidade e respeito mútuo.

DIMENSÕES
ELEVADO (A)
LEVEMENTE ELEVADO (A)
ADEQUADO (A)
DIMINUIDO (A)
AUSENTE

muito acima dos níveis medianos
acima dos níveis medianos
dentro dos níveis medianos
abaixo dos níveis medianos
não apresenta as características elencadas.

