
SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL 
Secretário de Estado de Defesa Social: Rômulo de Carvalho Ferraz 

EDITAL SEPLAG/SEDS N. º 03/2012 
CONCURSO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA CARREIRA DE AGENTE DE SEGURANÇA 
PENITENCIÁRIO DO QUADRO DE PESSOAL SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL 

RETIFICAÇÃO N.º 01 
O Secretário de Estado de Defesa Social, no uso de sua atribuição legal, COMUNICA que foram efetuadas 
as seguintes correções na formatação do Edital em referência, publicado neste Diário do Executivo em 
edição de 31/08/2012, página 22: 
 

1 – O item 9.1 passa a conter a seguinte redação: 
 
9.1 As Provas Objetiva de Múltipla Escolha e Redação terão caráter eliminatório e classificatório e serão 
constituídas conforme o quadro a seguir: 

DISCIPLINAS 
NÚMERO DE 
QUESTÕES 

VALOR DE 
CADA 

QUESTÃO 

PONTUAÇÃO 
MÁXIMA 

PONTUAÇÃO 
MÍNIMA 

Em cada prova Geral 
Português 10 02 20 30% 

 
60% 

 

Raciocínio Lógico 
Quantitativo 

10 02 20 30% 

Conhecimentos Gerais 30 02 60 30% 
Redação - - 100 50% 50% 
 

2 - O item 12.9 passa a conter a seguinte redação: 
 

12.9 Os candidatos serão considerados APTOS com base nas características constantes abaixo e serão 
considerados INAPTOS quando apresentarem alterações nessas características e/ou invalidarem qualquer um 
dos instrumentos utilizados na Avaliação Psicológica. 
 

ÁREA DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICAS 

COGNITIVA 
INTELIGÊNCIA 

GERAL 

Capacidade de identificar e lidar com problemas 
simultaneamente, discriminando partes de um todo, 
englobando-as em uma percepção geral. 

APTIDÃO 
 

ATENÇÃO 
DIFUSA / 

CONCENTRADA 

Investigar, avaliar, classificar e padronizar as funções mentais 
relacionadas ao campo cognitivo, representadas basicamente 
pelos sistemas atentivos, memória e raciocínio lógico. 

PERSONALIDADE 
 

AGRESSIVIDADE 
Força propulsora que leva o indivíduo a uma atitude de 
afirmação e domínio pessoal perante qualquer situação. 

EMOTIVIDADE 
Reação de emergência que se produz quando o organismo não 
tem pautas preestabelecidas para reagir normalmente ante uma 
situação. 

IMPULSIVIDADE Ação irrefletida que obedece ao impulso do momento. 

EXTROVERSÃO 
E INTROVERSÃO 

Nível de energia psíquica dirigida para fora, em atitude de 
doação, de exteriorização associado a um estado de excitação 
ou para dentro, de interiorização associado a um estado de 
inibição com retenção do conteúdo psíquico. 

SITUAÇÕES 
NOVAS 

Capacidade de reagir de modo apropriado às situações 
imprevistas que ocorrem no dia-a-dia de uma pessoa, não 
comprometendo a sua integridade física e nem de outrem. 

SOCIABILIDADE 
Capacidade para estabelecer relacionamentos interpessoais de 
forma cortês, criando um clima de confiança, cordialidade, 
deferência e respeito mútuo. 

TÔNUS VITAL 

Energia vital disponível e circulante em certo momento da 
vida, representando uma medida do potencial biológico capaz 
de ser liberado ante qualquer situação ou emergência, bem 
como capacidade de organização e planejamento, ritmo e 
produtividade. 

 


