
 

 

 

 

 

 

 
 
 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE 

GOIATUBA – GO E A COMISSÃO ORGANIZADORA:  

 
 

EDITAL COMPLEMENTAR N.º 004/2019 – 23 de julho de 2019 
 

 

 
O CMDCA e a COMISSÃO ELEITORAL, no uso de suas atribuições procede a 

abertura do Edital que regulariza a AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA do Processo de 

Escolha parra Conselheiro Tutelar do Quadriênio 2020/2024. 

 

  

 O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE 

GOIATUBA – GO – CMDCA em conjunto com a Comissão Eleitoral, no uso de suas 

atribuições legais, de conformidade com o disposto nos dispositivos legais a seguir citados, 

Lei n.º 12.696/2012 – Resolução n.º 170/2014 – Portaria n.º 241/2015, Leis Municipais n.º 

1.885/01, 2.592/10 e 2.884/15 – Edital n.º 04/2019 – Eleição Unificada do Processo de 

Escolha de Conselheiros Tutelares – Exercício – 2010/2024, o qual faz o uso do presente 

para regulamentar a Avaliação Psicológica, com natureza e caráter eliminatória, para os 

candidatos à Eleição do Conselho Tutelar. 

 O conhecimento das regras de realização da prova, é de inteira responsabilidade do 

candidato, e estará constante neste edital, sendo os casos omissos, decididos pela Comissão 

Eleitoral no ato da realização da prova, nos termos do Capítulo XIV do Edital principal e este 

Edital Complementar. 

 

 

 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

 

 

 1.    Fundamentação 

 

O embasamento para elaboração da presente etapa de avaliação encontra-se nas 

diretrizes apresentadas pelo Conselho Federal de Psicologia RESOLUÇÃO CFP N°0l/2002. 

que Regulamenta a Avaliação Psicológica em Concurso Publico e Processos Seletivos da 

mesma natureza e Lei Municipal n°2.592\10 – de 12 de abril de 2010 que institui a avaliação 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

psicológica como urna etapa de caráter eliminatório na escolha dos candidatos a 

Conselheiros Tutelares. 

O perfil a ser selecionado segue critérios definidos pelo guia pratico do Conselheiro 

Tutelar. A referida avaliação será conduzida por urna banca formada por 3 (três) Psicólogos. 

Proceder-se-á avaliação dos candidatos conforme perfil profissiográfico de personalidade 

compatíveis para o desempenho da função de Conselheiro Tutelar: 

 

 controle emocional; 

 

 controle da agressividade; 

 

 controle da impulsividade; 

 

 ausência de alterações acentuadas  da afetividade; 

 

 ausência do oposicionismo a normas sociais; 

 

 ausência de dificuldade acentuada para estabelecer contato interpessoal; 

 

 funcionamento intelectual dentro da media, associado ao comportamento 

adaptativo e desempenho de acordo com sua idade e grupamento social; 

 

 boa energia vital, de forma a não comprometer a capacidade para ação sem 

prejuízo ou tendência a depressão ou elação acentuada. 

 

 

2.      Critérios Avaliativos: 

 

Segundo critérios definitivos pelo guia pratico do Conselheiro Tutelar do Ministério 

Publico do Estado de Golas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O conselheiro eficaz, no desempenho de suas atribuições legais, precisa superar o 

senso comum e o comodismo burocrático, ocupado os novos espaços de ação 

social com criatividade e perseverança, Para ser um Conselheiro eficaz deve 

incorporar o compromisso com o bom resultado; 

 

 Saber entender e resolver problemas; 

 

 Tornar-se referencia comunitária segura e respeita; 

 

 Ajudar a criar um movimento compartilhado de ações sociais eficazes; 

 

 Capacidade de Escuta; 

 

 Capacidade de Interlocução: saber conversar, expor com clareza suas ideias e 

ouvir com atenção as ideias dos outros. 

 Não usar de intimidação no dialogo com as pessoas; 

 

 Capacidade de Negociação; 

 

 Saber cornificar-se por escrito; 

 

 Ser organizado; 

 

 

3.  Metodologia: 

 

O resultado analítico será apresentado a partir dos dados obtidos na Avaliação 

Psicológica dos candidatos submetido ao processo seletivo em questão, a partir da analise 

das respostas e comportamentos apresentados durante as dinâmicas de grupo e dos testes 

psicológicos aplicados.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cumpre destacar que, o teste atende as determinações do Conselho Federal de 

Psicologia, conforme Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos - SATEPSI. 

 

 

4. Observações finais: 

 

4.1. Ao final da avaliação psicológica, será considerado apto, o candidato que demonstrar o 

perfil estabelecido neste edital após participar de todas as fases da avaliação.  

4.2. A contra indicação na avaliação psicológica, não pressupõe a existência de transtornos 

mentais. Indica, tão-somente, que o candidato avaliado não atende o perfil exigido para a 

função de Conselheiro Tutelar.  

4.3. Não será realizado qualquer teste ou etapa da avaliação psicológica fora dos espaços 

físicos estabelecidos, bem como não será dado nenhum tratamento privilegiado, nem será 

levado em consideração qualquer alteração psicológica ou fisiológica passageira, na 

realização dos testes, na data estabelecida para realização da avaliação Psicológica.  

4.4. Não haverá segunda chamada, independente do motivo alegado pelo candidato.  

4.5. O candidato deverá apresentar-se na avaliação psicológica munido de documento de 

identidade, cartão de inscrição, dois lápis n. 2, borracha e caneta esferográfica azul ou preta.  

4.6. Não serão aceitos testes psicológicos e laudos realizados por psicólogo que não seja 

credenciado pela equipe designada pelo CMDCA para este processo de avaliação 

psicológica.  

 

 

5. CRONOGRAMA DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 

 

5.1 Quinta-feira dia 25/07/2019 – 8:00 horas às 12:00 horas nas dependências da 

UNICERRADO, será destinada a aplicação dos testes seguindo a ordem alfabética.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº NOME HORÁRIO 

01. ADRIANA MARTINS DE PAULA                                 8:00 horas 

02. CHRISTIAN CARLOS SILVA SANTOS                     8:10 horas 

03. CLEONICE VIEIRA GOMES                                           8:20 horas 

04. ERICA MILKIA GONÇALVES BARBOSA                   8:30 horas 

05. HENRIQUE DIAS CARDOSO                                        8:40 horas 

06. HEBERT WILLIANNS  BORGES  FERREIRA            8:50 horas 

07. FLAITON ROSA DE SOUSA                                          9:00 horas 

08. JOÃO CARLOS RODRIGUES MARTINS                      9:10 horas 

09. JOYCE VIRGINIA MARTINS SILVA                             9:20 horas 

10. SOLANGE MARIA MESSIAS DE LIMA OLIVEIRA 9:30 horas 

11. VIVIAN KELY MEDEIROS ROSA                                   9:40 horas 

 

Quinta-feira 25/07/2019 – 14:00 horas às 15:30 horas nas dependências da UNICERRADO, 

serão as dinâmicas de grupo, presença de todos os candidatos. 

 

   

 


