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A avaliação psicológica consiste na utilização de procedimentos objetivos e científicos, 
que permite identificar os aspectos psicológicos necessários para o melhor 
desempenho das atividades relativas ao cargo pretendido. 
 
Esta avaliação psicológica será realizada por um conjunto de testes, devidamente 
autorizados pelo Conselho Federal de Psicologia para avaliar atenção distribuída, 
memória, inteligência geral, habilidades sociais e personalidade. Esses requisitos foram 
selecionados com base no perfil profissiográfico do cargo. 
 
Os critérios de avaliação de cada aspecto psicológico são: 
 

CARACTERÍSTICAS E HABILIDADES 
NÍVEL NECESSÁRIO 

Mediano Inferior Mediano Mediano Superior 

Autocontrole da Agressividade   x   
Assertividade e controle da ansiedade em 
situações que envolva a possibilidade de rejeição 
ou oposição 

  x   

Desenvoltura Social   x   
Habilidades Sociais de expressão de sentimento 
positivo x     
Adaptabilidade(em relação ao meio e a regras e 
normas) e Comprometimento     x 
Vitalidade, Capacidade de organização, Ritmo de 
trabalho e Produtividade   x   
Humor, impulsividade e emotividade   x   
Memória Visual x     
Atenção Distribuída   x   
Inteligência Geral   x   

 
Será considerado inapto o candidato que: 



• Não apresentar a classificação mínima exigida em qualquer um dos seguintes 
testes: Habilidades Sociais, Inteligência geral e de Personalidade. 

• Não atingir a classificação mínima exigida nos dois testes: Memória e Atenção 
Distribuída. 

 
Será eliminado da avaliação psicológica o candidato que: 

• Deixar de realizar algum dos testes psicológicos; 
• Obter resultado inapto; 
• Realizar qualquer dos testes em desacordo com suas instruções; 
• Não comparecer para a realização dos exames psicológicos; 
• O candidato que se ausentar da sala durante a execução de qualquer teste 

psicológico. 
 
O resultado da avaliação psicológica será feita por meio de relação nominal, constando 
os candidatos APTOS, conforme artigo 6º da Resolução nº 01/2002, do Conselho 
Federal de Psicologia. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Conforme Edital 003/2014 
 
10.1.2 Quanto ao Exame Psicológico, AGENTE DE FISCALIZAÇÃO na função de 
Fiscal e o Exame Prático AGENTE TÉCNICO OPERACIONAL na função Oficial de 
Manutenção Predial: 
 
a. Serão divulgadas, em edital específico, o resultado do Exame Psicológico e Exame 
Prático, no endereço eletrônico www.pucpr.br/concursos, menu Resultado; 
 
b. A partir da divulgação o resultado do Exame Psicológico e Exame Prático, o 
candidato poderá acessar seu desempenho individual na prova no endereço eletrônico 
www.pucpr.br/concursos, menu Resultado. 
 
c. No prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da divulgação o resultado do Exame 
Psicológico e Exame Prático, o candidato poderá interpor recurso, utilizando-se do 
formulário específico que estará disponível no endereço eletrônico 
www.pucpr.br/concursos, menu Recursos; 
 
d. Os recursos o resultado do Exame Psicológico e Exame Prático serão apreciados 
pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, que os julgará em até 15 (quinze) dias 
úteis; 
 
e. O resultado dos recursos o resultado do Exame Psicológico e Exame Prático será 
dado a conhecer mediante publicação no endereço eletrônico www.pucpr.br/concursos, 
menu Resultado; 
 
f. Os recursos que não estiverem redigidos em formulário específico ou tiverem sido 
interpostos fora do prazo não serão admitidos nem analisados. 
 
g. Não cabe pedido de reconsideração ou de revisão de resultado de recurso. 
 
 


