
 
 

PROCESSO SELETIVO – TERMO DE REFERÊNCIA 003/2017 – INSTRUTOR (A) 

ANEXO I - Estudo Psicológico/Teste Comportamental 

ASPECTOS AVALIADOS 

Iniciativa e Proatividade -  Identificar e atuar de forma proativa sobre problemas e 

oportunidades. Oferecer-se para tarefas e identificar o que precisa ser feito e começa a agir. 

Começar a agir sem que lhe peçam ou exijam. Aproveitar oportunidades e começa a agir para 

tomar vantagem delas. Começar projetos individuais ou em grupo e assume responsabilidade 

total por seu sucesso. Identificar logo o que precisa ser feito frente a obstáculo e age até que 

sejam superados. Assumir responsabilidade de criar todos os passos de um projeto cujas 

circunstâncias e resultados não estejam bem definidos. 

Sociabilidade - Busca sempre a interação social; Capacidade para promover a interação de 

grupos sociais, age pela simpatia e capacidade natural de liderança. 

Automotivação - A automotivação é a capacidade de manter-se motivado mesmo diante das 

adversidades e desafios que por ventura a empresa possa estar passando, extraindo proveito 

de situações complicadas, tornando um cenário ruim em algo positivo a partir de sua própria 

motivação e força de vontade. 

Planejamento - É a capacidade de mapear todas as etapas da realização da tarefa e pontos 

que podem se tornar um problema, definindo as prioridades e necessidade de recursos para 

que o objetivo proposto possa ser alcançado. 

Relacionamento Interpessoal - Essa capacidade influencia significativamente a trajetória de 

crescimento na empresa. Relacionar-se de forma efetiva, garante a empatia com os colegas 

e líderes, possibilita minimizar os conflitos, estabelecer novos amigos, ganhar seguidores e 

influência para obter colaboração em seus projetos. 

Comunicação - comunicação é essencial para a execução de todas as tarefas, expressão 

clara e eficiente ao lidar com colegas e superiores e, principalmente, lidar de maneira 

satisfatória com os clientes — o maior foco de toda empresa. 

Liderança - Habilidade de liderar pessoas e equipes efetivamente, ou seja, extraindo o melhor 

de cada talento para alcance de grandes resultados e fazendo com que todas as pessoas 

consigam trabalhar em sinergia é uma qualidade procurada por empresas de todos os 

segmentos.  

Solução de Conflitos - Capacidade e discernimento para trabalhar com e por meio de 

pessoas, incluindo o conhecimento do processo da Motivação e a aplicação eficaz da 

liderança, com capacidade de influenciar o comportamento do grupo com empatia e equidade, 

visando os interesses interpessoais e institucionais. 

Trabalho em equipe - Ter habilidades para realizar trabalhos em conjunto, flexibilidade para 

lidar com diferentes perfis de pessoas e uma postura colaborativa é fundamental. O trabalho 

em equipe é fundamental, uma vez que um time deve trabalhar como um conjunto de 

engrenagens, onde todos colaboram e cada um faz sua parte para aumentar o desempenho 

de suas tarefas. 

Criatividade – É a qualidade onde o colaborador mostra sua capacidade de inovação para 

propor soluções, criar oportunidades e ousar fazer diferente. As pessoas criativas conseguem 

identificar resoluções alternativas para problemas que possam acontecer dentro da empresa, 

além de terem o talento para criarem novos métodos de trabalho e até mesmo novos produtos 

e serviços que podem ser oferecidos pela corporação em que trabalha. 

Autocontrole -Capacidade de controlar suas emoções diante de hostilidades e provocações; 

Bom equilíbrio entre racionalidade e emotividade, plenamente equilibrado nas situações de 

estresse, reage ponderadamente frente a pressões e imposições.  
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