
 

 

 

 

 

CMDCA – CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE GOIATUBA – GOIÁS. 

 

  

EDITAL Nº 004/2015 

 

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO 

DE GOIATUBA, através da COMISSÃO ORGANIZADORA, usando de suas atribuições legais 

torna público, para ciência dos interessados, conforme determinação da Resolução n. 

001/2015, que dispõe sobe o processo unificado para Escolha dos Membros dos Conselhos 

Tutelares de Goiatuba, em seu item 4.4, as regras gerais da avaliação psicológica dos 

candidatos deste processo, como se segue. 

1. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – CMDCA 

1.1 A Avaliação Psicológica prevista na Resolução n. 001/2015/CMDCA, que dispõe sobre 

as Eleições 2015, exigência para a Escolha dos Membros dos Conselhos Tutelares de 

Goiatuba, terá caráter eliminatório, será aplicado aos candidatos não eliminados na 

prova de conhecimentos, atos de ofício e discursiva, e convocados para esta Etapa, 

conforme Resolução supracitada . 

1.2 O processo de avaliação psicológica, consistirá na aplicação de instrumentos que 

explicitem de forma inequívoca as características emocionais, motivacionais e de 

personalidade, considerando as necessidades, exigências e peculiaridades da área de 

atuação. 

1.3 A referida avaliação será dividida em quatro fases que são: Informações aos 

candidatos à cerca da aplicação dos instrumentos de avaliação psicológica,  aplicação 

do teste psicológico BFP (Bateria Fatorial de Personalidade), roda de discussão, 

dinâmica de grupo e devolutiva. 

1.4 As informações serão passadas aos candidatos, no intuito, de deixar claro o que será 

avaliado e sanar possíveis dúvidas relacionadas a avaliação psicológica. O teste BFP 

(Bateria Fatorial de Personalidade) será aplicado individualmente, seguindo os rigores 

do teste, em cadeira específica, sendo 05 (CINCO) candidatos por sala, em dois 

horários previamente anunciados, os candidatos farão os testes nos horários definidos 

de acordo com a ordem alfabética dos nomes, orientados por psicólogos nomeados 

pelo CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente). Na roda 

de discussão e dinâmica de grupo será avaliado a capacidade do candidato em 

relacionar-se com o outro sob pressão, capacidade de ouvir, agressividade e atenção. 

Concluído o processo Avaliativo os candidatos receberão devolutiva. 



1.5 Ao final da avaliação psicológica, será considerado apto, o candidato que 

demonstrarem o perfil estabelecido neste edital, após participar de todas as fases de 

tal avaliação. 

1.6 A resposta à entrevista devolutiva será fornecida em data e horário designado pela 

equipe responsável pela avaliação, para que os interessados possam ter acesso às 

informações sobre os instrumentos utilizados nos testes que resultaram no motivo da 

indicação ou contra indicação. 

1.7 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. 

1.8 Não se realizará qualquer teste ou etapa da avaliação psicológica fora dos espaços 

físicos estabelecidos para os testes e entrevistas 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 estabelecidas 

para realização da avaliação Psicológica. 

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

1.10 O candidato deverá apresentar-se na avaliação psicológica munido de 

documento de identidade, cartão de inscrição, dois lápis n. 2 e caneta esferográfica 

azul ou preta. 

1.11 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. Publique-se. 

   

   Goiatuba, 12 de  Agosto   2015. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



CRONOGRAMA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 

PROCESSO DE ESCOLHA PARA CONSELHEIROS TUTELARES 

GOIATUBA – GO. 

SEGUNDA 17/08 – 07:30 – CREAS  – Informações à cerca do processo de Avaliação 

Psicológica – todos os candidatos. 

TERÇA 18/08 – Escola Municipal “Vanise de Oliveira Salatiel” – Aplicação do Teste BFP 

(Bateria Fatorial de Personalidade), o qual será aplicado em dois grupos, conforme divisão 

abaixo. 

13:00 horas – Primeiro grupo. 

15:00 horas –  Segundo Grupo. 

CANDIDATO GRUPO HORÁRIO DE APLICAÇÃO 

ADRIANA MARTINS DE PAULA Primeiro 13:00 

CHRISTIAN CARLOS SILVA SANTOS Primeiro 13:00 

HELEN ROSSANA BORGES FERREIRA LEÃO Primeiro 13:00 

RAFAEL CARNEIRO DE FREITAS Primeiro 13: 00 

RODRIGO FREITAS CUNHA Segundo 15:00 

SOLANGE MARIA MESSIAS DE LIMA Segundo 15:00 

VIVIAN KELY MEDEIROS ROSA Segundo 15:00 

 

Quarta-Feira 19/08 – 19:30 às 21:00 – CREAS – Roda de Discussão e Dinâmica de Grupo 

Segunda-Feira 24/08 – Publicação dos Resultados 

Terça-Feira 25/08 – 07:30 – Devolutiva aos Candidatos 

 

 

 


