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GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR  

CONCURSO PÚBLICO PARA 
O CARGO DE SOLDADO COMBATENTE (QBMP-0) 

 

 

 

EDITAL CBMES/CFSd-2011 Nº 12 DE 16 DE MAIO DE 2011 

 

 

 
O Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES), no uso de 
suas atribuições legais 

 
RESOLVE: 

 
1  CONVIDAR EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA REALIZAÇÃO DE EXAME PSICOLÓGICO A SE 
CREDENCIAREM NO CBMES, A FIM DE PARTICIPAREM DA 4ª ETAPA DO PROCESSO SELETIVO DO CFSD: 
 
1.1 As empresas interessadas deverão comparecer no Departamento de Recursos Humanos do Corpo de 
Bombeiros Militar do Espírito Santo, sito na Rua Tenente Mário Francisco de Brito, nº 100, Enseada do Suá, 
Vitória, ES, impreterivelmente às 14 horas, do dia 19 de maio de 2011. 
 
1.2 Na ocasião, as empresas credenciadas receberão instruções sobre o perfil profissiográfico que o candidato 
deverá apresentar. 
 
1.3 As empresas interessadas na aplicação da avaliação psicológica deverão possuir competência para atender o 
prescrito no EDITAL CBMES/CFSd-2011 Nº 01: 
 
1.3.1 A Avaliação Psicológica, de caráter eliminatório, tem como objetivos avaliar se os candidatos possuem 
características intelectivas, motivacionais e de personalidade compatíveis com a multiplicidade, periculosidade e 
sociabilidade das atribuições da função bombeiro militar e contra-indicar aqueles que apresentem características 
psicológicas incompatíveis com tais atribuições, de acordo com os parâmetros do perfil profissiográfico 
estabelecido para o cargo. 

 
1.3.2 Serão realizadas avaliações das características predominantes de personalidade, de habilidades específicas e 
de evidências de patologias, por meio da aplicação de instrumentos psicrométricos validados pelo Conselho 
Federal de Psicologia (CFP) que resultem na obtenção de dados objetivos e fidedignos. O resultado dos testes se 
dá por meio da análise dos resultados objetivos obtidos pelos candidatos nos variados testes. 

 
1.3.3 O Exame Psicopatológico será realizado por meio de provas coletivas, ou seja, aplicação simultânea a todos 
os candidatos, em igualdade de condições e em dias e horários divulgados previamente, de testes psicrométricos 
objetivos e projetivos. 

 
1.3.4 Serão contra-indicados os candidatos que apresentarem características incompatíveis com o perfil 
profissiográfico, apresentado na tabela a seguir, para o exercício da função e/ou a presença de qualquer um dos 
tipos de transtornos mentais e comportamentais, conforme classificação do Código Internacional de Doenças 
(CID-10), detectada por meio dos testes utilizados, ou através de entrevista complementar. 

 

Característica Parâmetro Descrição 

Controle 
emocional 

Elevado 
Habilidade de reconhecer as próprias emoções 
diante de um estímulo, controlando-as de forma que 
não interfiram em seu comportamento. 

Ansiedade Diminuída 
Preocupação antecipada com aceleração das funções 
orgânicas que podem afetar sua capacidade de 
reação diante de situações de estresse. 
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Angústia Diminuída 
Mal estar psicofísico caracterizado pelo temor difuso, 
podendo ir da inquietação ou hesitação ao pânico. 

Impulsividade Diminuída 
Incapacidade de controlar as emoções e tendência a 
reagir de forma brusca e intensa diante de um 
estímulo interno ou externo. 

Domínio 
psicomotor 

Adequado 
Habilidade sinestésica para movimentar o corpo com 
equilíbrio, atendendo às solicitações psíquicas e/ou 
emocionais. 

Raciocínio espacial Adequado 
Capacidade de visualização, isto é, de formar 
representações mentais visuais e manipulá-las 
transformando-as em novas representações. 

Atenção 
Concentrada 

Elevada 
Capacidade de abstrair-se de tudo e fixar a atenção 
em um objeto. 

Autoconfiança Adequada 

Atitude de autodomínio, presença de espírito e 
confiança nos próprios recursos, estabelecendo 
contatos de forma resoluta e decidida, acreditando 
em si mesmo. 

Resistência à 
frustração 

Elevada 

Habilidade de manter suas atividades em bom nível 
quando privado da satisfação de uma necessidade 
pessoal, em uma dada situação profissional ou 
pessoal. 

Inteligência Adequada 

Grau de inteligência global dentro da faixa média, 
aliado à capacidade de incorporar novos 
conhecimentos e reestruturar conceitos já 
estabelecidos. 

Memória Elevada 
Capacidade para memorizar sons e imagens, 
principalmente fisionomias, tornando-as disponíveis 
para a lembrança imediata. 

Agressividade 
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 

Adaptabilidade Elevada 
Capacidade do indivíduo adaptar seu 
comportamento às mais diversas situações. 

Flexibilidade Elevada 

Capacidade do indivíduo agir com desenvoltura nas 
mais diversas situações e/ou idéias diversificando 
seu comportamento de modo adaptativo atuando 
adequadamente, de acordo com as exigências de 
cada situação em que estiver inserido. 

Maturidade Adequada 
Desenvolvimento físico e psicológico de acordo com 
a idade cronológica. 

Responsabilidade Elevada 
Capacidade do indivíduo tomar decisões, assumindo 
suas conseqüências. 

Dinamismo Elevado Capacidade de desenvolver atividades intensas. 

Iniciativa Elevada 

Capacidade em empreender e propor novas atitudes 
e/ou idéias, de agir adequadamente sem depender 
de ordem ou decisão superior em situações 
específicas. 

Fluência verbal Elevada 
Capacidade em comunicar-se de forma 
compreensível e agradável. 
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Sociabilidade Elevada 

Capacidade em conviver em grupos de forma a 
proporcionar a possibilidade de trocas afetivas. 
Capacidade de perceber e reagir adequadamente às 
necessidades, sentimentos e comportamentos dos 
outros. 

Capacidade de 
liderança 

Elevada 
Capacidade de gerenciar grupos em todos os seus 
aspectos. 

Sinais fóbicos Ausentes 

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. 

Honestidade Elevada Respeito aos limites alheios com probidade e decoro. 

Disposição para o 
trabalho 

Elevada 
Capacidade para lidar, de maneira produtiva, com 
tarefas sob sua responsabilidade, participando delas 
de maneira construtiva. 

Coragem Elevada 
Qualidade de quem além de ter vontade, enfrenta 
situações adversas ou que representem risco 
pessoal. 

Disciplina Elevada 
Capacidade de ater-se a um método, ordem ou 
maneira de ser e agir. 

 

 
 

Vitória-ES, 16 de maio de 2011 
 

 
 

FRONZIO CALHEIRA MOTA – Cel BM 
Comandante-Geral do CBMES 


