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relação da classificação dos candidatos, serão divulgados, por meio
de Edital, no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, Parte I, e no
endereço eletrônico:www.ibfc.org.br.

10.12 - A legislação e alterações em dispositivos legais e normativos
com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital não se-
rão objeto de avaliação nas provas deste Concurso Público.

11 - DA 2ª ETAPA - PROVA DE CAPACIDADE FÍSICA

11.1 - Serão convocados para a 2ª ETAPA (Prova de Capacidade Fí-
sica), por meio de Edital divulgado no Diário Oficial do Estado do Rio
de Janeiro, Parte I, e no site www.ibfc.org.br, os candidatos APRO-
VADOS na 1ª ETAPA (Prova de Conhecimentos), respeitadas as or-
dens de classificação definidasnas 03 (três) listas (subitem 10.6), cor-
respondente a 03 (três) vezes o número de vagas ofertadas distribuí-
das na forma do subitem 1.1 deste Edital, a saber:

Ampla concorrência Reserva de vagas para negros e índios (Lei
Estadual nº 6.067/2011)

Reserva de vaga para portadores de deficiência (Anexo
único da Lei nº 2.298/94).

225 60 15

11.1.1 - Os candidatos destinatários dasvagas relativas à ampla
concorrência, conforme quadro constante no subitem 11.1,que ob-
tiverem pontuação empatada na última colocação da ordem de
classificação, também serão convocados para a Prova de Capa-
cidade Física.

11.1.2 - Os candidatos destinatários das vagas reservadas a ne-
gros e índios, conforme quadro constante no subitem 11.1, que
obtiverem pontuação empatada na última colocação da ordem de
classificaçãotambém serão convocados para a Prova de Capaci-
dade Física.

11.1.3 - Os candidatos destinatários das vagas reservadas aos
portadores de deficiência, conforme quadro constante no subitem
11.1, que obtiverem pontuação empatada na última colocação da
ordem de classificaçãotambém serão convocados para a Prova
de Capacidade Física.

11.1. 4 - O candidato à vaga reservada (para portadores de de-
ficiência ou para negros e índios) que obtiver classificação dentro
do número de vagas oferecidas para ampla concorrência será
convocado para assumir essa vaga, caso em que a vaga reser-
vada deverá ser ocupada por outro candidato destinatário da re-
serva de vaga, obedecida a ordem de classificação.

11.1.5 - As vagas destinadas a negros e índios e a deficientes
que não sejam preenchidas, reverterão à ampla concorrência, po-
dendo ser preenchidas pelos demais candidatos aprovados, res-
peitada a ordem de classificação.

11.2 - Os candidatos que não forem convocados para realização da
Prova de Capacidade Física (2ª Etapa), estarão ELIMINADOS e, por-
tanto, automaticamente excluídos do Concurso.

11.3 - A Prova de Capacidade Física, de caráter eliminatório, visa afe-
rir a aptidão e a capacidade do candidato para suportar, física e or-
ganicamente, as exigências das atribuições do cargo.

11.4 - O candidato que não atender à chamada para a execução dos
testes estará automaticamente excluído do Concurso.

11.5 - Para a realização da Prova de Capacidade Física, o candidato
deverá comparecer no dia, hora e local previamente designados, no
Município do Rio de Janeiro, portando o original do documento de
identificação utilizado para realização da inscrição e, ainda, com trajes
adequados, a saber: calção de ginástica (ou malha, para o sexo fe-
minino), tênis e camiseta sem desenhos ou inscrições.

11.5.1 - A Prova de Capacidade Física será realizada indepen-
dentemente das condições meteorológicas, a critério do IBFC.

11.6 - Para submeter-se à Prova de Capacidade Física, o candidato
deverá, obrigatoriamente, apresentar atestado médico específico, con-
forme modelo do Anexo III, constando suas plenas condições de saú-
de, capacitando-o a participar da prova, de acordo com o previsto
neste Edital.

11.6.1 - O atestado médico de que trata o subitem 11.6 deverá
ter data de emissão de, no máximo, 30 (trinta) dias antes da data
da realização da Prova de Capacidade Física.

11.6.2 - O candidato que deixar de apresentar o atestado médico
ou apresentá-lo em desconformidade com o modelo constante no
Anexo III não poderá ser submetido à Prova, sendo, automatica-
mente, excluído do Concurso.

11.6.3 - Não caberá ao IBFC, nem à Polícia Civil do Estado do
Rio de Janeiro, nenhuma responsabilidade no tocante a eventuais
enfermidades e/ou lesões que possam acometer o candidato no
decorrer da Prova de Capacidade Física.

11.7 - A Prova de Capacidade Física consistirá de 04 (quatro) testes
físicos, todos de caráter eliminatório, sendo considerado INAPTO o
candidato que não alcançar o desempenho exigido em qualquer um
deles, conforme descrito nos dois subitens seguintes:

11.7.1 - Para candidatos do sexo feminino:

TESTE FÍSICO ÍNDICE MÍNIMO TEMPO MÁXIMO
Flexão de cúbitos (braços) 15 repetições 1 minuto

Flexão Abdominal (remador) 20 repetições 1 minuto
Corrida de Resistência 1.600 metros 12 minutos
Corrida de Velocidade 100 metros 22 segundos

11.7.2 - Para candidatos do sexo masculino:

TESTE FÍSICO ÍNDICE MÍNIMO TEMPO MÁXIMO
Flexão de cúbitos (braços) 25 repetições 1 minuto

Flexão Abdomi-
nal (remador)

25 repetições 1 minuto

Corrida de Resistência 2.000 metros 12 minutos
Corrida de Velocidade 100 metros 20 segundos

11.7.3 - O candidato deverá executar cada um dos testes em
apenas uma tentativa.

11.7.4 - Quando considerado INAPTO em qualquer um dos testes
físicos, o candidato não dará continuidade aos demais, sendo,
portanto, automaticamente ELIMINADO do Concurso Público.

11.8 - No teste de Flexão de cúbitos (braços), o(a) candidato(a) de-
verá realizar o teste da seguinte maneira:

11.8.1 - Para o sexo feminino:

11.8.1.1 - Posição inicial: as duas mãos no solo, braços es-
tendidos e joelhos no solo, articulação do quadril totalmente
estendida;

11.8.1.2 - Pontos de contato com o solo: joelhos e palmas
das mãos;

11.8.1.3 - Validação da contagem: será quando os braços for-
marem um ângulo de 90° (noventa graus) em relação ao an-
tebraço, e retornarem à posição estendida. A posição das
mãos será em qualquer ponto da linha imaginária e infinita
que passa por baixo dos dois ombros da candidata, e no mo-
mento em que a mesma estiver deitada em decúbito ventral.

11.8.2 - Para o sexo masculino:

11.8.2.1 - Posição inicial: as duas mãos no solo, braços es-

tendidos e ponta dos pés no solo, articulação do quadril to-
talmente estendida;

11.8.2.2 - Pontos de contato com o solo: pontas dos pés e
palmas das mãos;

11.8.2.3 - Validação da contagem: será quando os braços for-
marem um ângulo de 90° (noventa graus) em relação ao an-
tebraço, e retornarem à posição estendida. A posição das
mãos será em qualquer ponto da linha imaginária e infinita
que passa por baixo dos dois ombros do candidato, e no mo-
mento em que o mesmo estiver deitado em decúbito ventral.

11.9 - No teste de Flexão Abdominal, o(a) candidato(a) deverá realizar
o teste da seguinte maneira:

11.9.1 - Posição inicial: deitado(a) em decúbito dorsal, com as
pernas estendidas, paralelamente ao solo e braços estendidos ao
lado da cabeça, paralelamente ao solo;

11.9.2 - Execução: após a autorização para início do movimento,
o(a) candidato(a) deverá flexionar o quadril e as pernas, aproxi-
mando o tórax dos joelhos, projetando os braços para a frente,
até que os cotovelos fiquem alinhados com os joelhos, e retor-
nando à posição inicial, a fim de que seja validada a contagem.

11.10 - No teste de Corrida de Resistência, o(a) candidato(a) deverá
percorrer a distância mínima exigida, de acordo com o sexo, no tem-

po máximo de 12 (doze) minutos, admitindo-se eventuais paradas ou
execução de trechos em marcha, sem auxílio de terceiros.

11.11 - No teste de Corrida de Velocidade, o(a) candidato(a) deverá
percorrer a distância de 100 (cem) metros, no tempo máximo indicado
de acordo com o sexo.

11.12 - O início e o término dos testes se farão com um silvo longo
de apito ou sinalização visual, quando o cronômetro será acionado/in-
terrompido.

11.12.1 - Ao sinal de término do teste, o candidato deverá inter-
romper a trajetória da corrida, evitando ultrapassar a linha de che-
gada ou abandonar a pista e aguardar sua liberação por parte do
examinador. A não obediência a essa orientação acarretará na
eliminação do candidato do Concurso.

11.13 - Não será permitido ao candidato:
a) Depois de iniciado o teste, abandonar o circuito antes da li-
beração do examinador;
b) Prestar ou receber qualquer tipo de ajuda física.

11.14 - Recomenda-se que o candidato, para a realização das Provas,
tenha feito sua última refeição com antecedência mínima de duas ho-
ras.

11.15 - O candidato que vier a acidentar-se em qualquer um dos tes-
tes da Prova de Capacidade Física estará automaticamente excluído
do Concurso.

11.16 - O resultado de cada teste será registrado pelo examinador na
Ficha de Avaliação do candidato.

11.17 - Fica vedado o uso de qualquer acessório para execução dos
04 (quatro) testes físicos da Prova de Capacidade Física, a saber:
joelheira, cotoveleira, luva, tensor, bandagens, etc.

11.18 - O resultado da Prova de Capacidade Física será publicado no
Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, Parte I, constando:

a) APTO - candidato que alcançar o desempenho exigido em to-
dos os testes físicos a que for submetido, na forma dos subitens
11.7 e seguintes;

b) INAPTO - candidato que não alcançar o desempenho exigido
em qualquer um dos testes físicos, conforme estabelecido pelos
subitens 11.7 e seguintes;

c) EXCLUÍDO- será excluído do concurso o candidato que:
a) não atender a chamada para a execução dos testes físi-
cos da prova de Capacidade Física (subitem 11.4);
b) deixar de apresentar o atestado médico ou apresentá-lo
em desconformidade com o modelo constante no Anexo III
do presente Edital (subitem 11.6.2);
c) vier a acidentar-se em qualquer um dos testes da Prova
de Capacidade Física (subitem 11.15).

12 - DA 3ª ETAPA - EXAME PSICOTÉCNICO

12.1 - Serão convocados para a 3ª Etapa (Exame Psicotécnico), por
meio de Edital divulgado no Diário Oficial do Estado do Rio de Ja-
neiro, Parte I, e no endereço eletrônico www.ibfc.org.br, todos os can-
didatos considerados APTOS na Prova de Capacidade Física (2ª Eta-
pa), em ordem alfabética do prenome.

12.2 - O candidato deverá comparecer no dia, hora e local previa-
mente designados, no município do Rio de Janeiro, com antecedência
mínima de 60 (sessenta) minutos, portando o original do Documento
de Identificação utilizado para realização de sua inscrição e o Cartão
de Confirmação de Inscrição (CCI), caneta esferográfica azul ou preta
e 2 (dois) lápis pretos nº 2B.

12.3 - O Exame Psicotécnico para fins de seleção é um processo rea-
lizado mediante um conjunto de procedimentos objetivos e científicos,
que permite aferir a compatibilidade das características psicológicas
do candidato com as atribuições do cargo de Papiloscopista Policial.

12.4 - O Exame Psicotécnico consistirá na análise objetiva e padro-
nizada de características cognitivas, emocionais, de personalidade e
motivacionais dos candidatos, podendo ser aplicado coletivamente.
Para tanto, poderão ser utilizados testes, questionários ou inventários
aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia e realizados por psi-
cólogos registrados no Conselho Regional de Psicologia.

12.5 - No dia da realização dos testes o candidato deverá atentar-se
apenas às instruções que forem transmitidas pelos técnicos respon-
sáveis pela aplicação.

12.6 - Nas horas que antecedem o Exame Psicotécnico, os candida-
tos deverão observar os seguintes cuidados:

- Dormir bem na noite anterior, sendo desejável pelo menos oito
horas de sono;
- Alimentar-se adequadamente no café da manhã e/ou almoço,
com uma refeição leve e saudável;
- Evitar a ingestão de bebidas alcoólicas.

12.6.1 - Não serão consideradas alterações sócio-econômico-físi-
co-psíquico e biológicas temporárias no dia da aplicação da Tes-
tagem Psicológica.

12.7 - Os instrumentos utilizados para avaliar o perfil psicológico do
candidato, a fim de verificar sua capacidade de adaptação e seu po-
tencial de desempenho positivo, serão definidos segundo os critérios
objetivos e os parâmetros estabelecidos pelo Perfil Profissiográfico
através das características abaixo:

CARACTERÍSTICA DESCRIÇÃO DIMENSÃO
Controle Emocional Habilidade de reconhecer as próprias emoções diante de um

estímulo, controlando-as de forma que não interfiram em seu
comportamento.

Superior

Ansiedade Aceleração das funções orgânicas, causando agitação emo-
cional que pode afetar a capacidade cognitiva do candidato.

Médio

Impulsividade Incapacidade de controlar as emoções e tendência a reagir
de forma brusca e intensa diante de um estímulo interno ou
externo.

Inferior

Atenção Atenção às atividades profissionais bem como a percepção
de elementos ou de riscos que possam vir a prejudicar o
bom desempenho da função.

Superior

Liderança Capacidade de conduzir as pessoas influenciando de forma
positiva para que contribuam voluntariamente com os obje-
tivos da Instituição.

Médio superior

Agressividade Manifestação de tendência ao ataque em oposição à fuga
de perigos ou enfrentamento de dificuldades.

Médio

Disposição para o tra-
balho

Capacidade para lidar, de maneira produtiva, com tarefas
sob sua responsabilidade, participando delas de maneira
construtiva.

Superior

Iniciativa Capacidade de agir adequadamente sem depender de or-
dem ou decisão superior em situações específicas.

Superior

Relacionamento Inter-
pessoal

Capacidade de relacionar-se com outras pessoas, perceben-
do e reagindo adequadamente às necessidades, sentimentos
e comportamentos dos outros.

Médio

Flexibilidade Capacidade de diversificar seu comportamento, de modo
adaptativo, atuando adequadamente, de acordo com as exi-
gências de cada situação em que estiver inserido.

Médio

Responsabilidade Capacidade do indivíduo em tomar decisões, assumindo
suas consequências.

Superior

Disciplina Capacidade de seguir um método, uma ordem, uma maneira
de ser e de agir.

Superior

Raciocínio Lógico É a capacidade de identificar fatos isolados, perceber o con-
teúdo de um conceito em toda a sua extensão, estabelecen-
do relações entre os dados analisados.

Médio

Percepção Corresponde a um aumento voluntário e direcionado da
atenção onde se busca prestar atenção em tudo o que está
ocorrendo ao redor e, ao mesmo tempo, levar ao máximo a
capacidade perceptiva.

Médio

12.8 - Desta análise resultará o parecer dos seguintes resultados:

a) APTO - candidato apresentou, no momento atual de sua vida,
perfil psicológico compatível com o perfil do cargo pretendido;

b) INAPTO - candidato não apresentou, no momento atual de sua
vida, perfil psicológico compatível com o perfil do cargo preten-
dido;

c) EXCLUÍDO- candidato não compareceu ao exame psicotécni-
co.

12.9 - A inaptidão no Exame Psicotécnico não pressupõe a existência
de transtornos mentais; indica, tão somente, que o avaliado não aten-
deu, à época do Exame, aos parâmetros exigidos para o exercício
das funções de Papiloscopista Policial.

12.10 - Para a divulgação dos resultados, será observado o previsto
na Resolução n.º 01/2002 do Conselho Federal de Psicologia, que ci-

ta no caput do seu artigo 6º que “a publicação do resultado do Exa-
me Psicotécnico será feita por meio de relação nominal, constando os
candidatos Aptos”.

12.11 - Será facultado ao candidato considerado Inapto, e somente a
este, tomar conhecimento das razões de sua inaptidão, por meio de
entrevista devolutiva a ser solicitada via formulário disponível no site
www.ibfc.org.br, devendo conter, obrigatoriamente, o nome do candi-
dato e o número de sua inscrição.

12.12 - No comparecimento à entrevista devolutiva, o candidato pode
ou não estar acompanhado de um psicólogo; caso esteja, este de-
verá, obrigatoriamente, estar inscrito no Conselho Regional de Psico-
logia - CRP. A entrevista devolutiva será exclusivamente de caráter
informativo, para esclarecimento do motivo da inaptidão do candidato
ao propósito seletivo, não sendo, em hipótese alguma, considerada
como recurso ou nova oportunidade de realização do teste.

12.13 - As informações técnicas relativas ao perfil só poderão ser dis-

cutidas com o psicólogo que acompanhar o candidato, conforme a le-
gislação vigente da Classe. Caso o candidato compareça sozinho à
sessão de conhecimento das razões, tais aspectos técnicos não serão
discutidos, bem como não será permitido o acesso aos testes reali-
zados.

12.14 - Após a realização da entrevista devolutiva, será facultado ao
candidato solicitar o recurso de sua avaliação, conforme previsto no
subitem 17.1.4deste Edital.

12.15 - O resultado do Exame Psicotécnico será divulgado no Diário
Oficial do Estado do Rio de Janeiro, Parte I.

13 - DA 4ª ETAPA - EXAME MÉDICO

13.1 - Todos os candidatos considerados APTOS no Exame Psicotéc-
nico serão convocados por meio de Edital divulgado no Diário Oficial
do Estado do Rio de Janeiro, Parte I, e no endereço eletrônico:
www.ibfc.org.br, e submetidos a exames médicos específicos a serem


