
  
  
  

  
ANÁLISE   DE   PERFIL   

  
1.   IDENTIFICAÇÃO   

Profissional   Responsável:    Thayza   Correia   de   Freitas   –   Psicóloga   |   CRP   08/30412   
Interessado(a):    Amanda   Ferreira   Prazeres   de   Lima,   22   anos.   
Demanda:    Avaliação   de   Perfil   Psicológico   como   parte   do   processo   seletivo   da   empresa   Talent   Bank.   
Data   da   avaliação:    17/12/2020   

  
  

2.   RESULTADOS   
  

  
  

  
  
  

Apresenta   estabilidade   emocional   e   
tende   a   enfrentar   as   pressões   do   dia   
a   dia   de   forma   mais   moderada   e   
bem   estruturada.   Indica   muito   baixa   
vulnerabilidade   para   o   
desenvolvimento   de   psicopatologias.   
  
  
  
  
  

Tende   a   manter   uma   postura   
reservada   e   não   impositiva   quanto   a   
seu   ponto   de   vista.   Tem   preferência   
em   ficar   sozinho(a)   e   busca   em   
menor   grau   a   estimulação   social.   
  
  
  
  

Apresenta   maior   preferência   por   
atividade   rotineira   e   que   lhe   é   
familiar.   Tende   a   ter   uma   gama   mais   
limitada   de   interesses   e   a   manter   
uma   postura   mais   conservadora   e   
convencional.   
  
  
  
  

Tende   a   ser   mais   voltado   para   si   e   a   
ser   autocentrado(a).   Pode   
demonstrar   maior   desconfiança   e   a   
manter   uma   postura   mais   cética   em   
relação   às   demais   pessoas.     
  
  
  
  

Apresenta   menor   grau   de   
escrupulosidade;   tende   a   ser   menos   
exigente   consigo   mesmo   com   
relação   às   obrigações   e   a   ser   menos   
obstinado   a   atingir   os   objetivos.     

  

  
  

Apresenta   menor   capacidade   de   
tolerar   frustrações   e   de   conter   seus   
impulsos;   pode   ser   mais   instável   e   
desajustado   emocionalmente   diante   
de   situações   de   estresse.     
  
  
  
  
  

Tem   preferência   média   por   grupos   e   
busca,   em   maior   grau,   a   estimulação   
social.   Tende   a   manter   uma   postura   
sociável   e   assertiva   com   relação   às   
pessoas.     
  
  
  
  
  

Apresenta   interesse   médio   pela   
variedade   e   por   tarefas   e   ideias   
novas.   Tende   a   manter   uma   postura   
mais   de   rotina,   mais   estável,   porém   
não   tem   dificuldade   em   aceitar   
mudanças.     
  
  
  
  

É   propenso   a   manter   uma   postura   
simpática   e   cordial   com   as   pessoas.   
Maior   anseio   em   ajudar   e   cooperar   e   
maior   preocupação   com   o   bem-estar   
alheio.   
  
  
  
  

Tende   a   ser   mais   propositado(a)   e   
escrupuloso(a)   em   relação   aos   
compromissos   profissionais   e   
pessoais.   Maior   grau   de   
responsabilidade   e   de   determinação   
para   atingir   os   objetivos   
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NEUROTICISMO:   45%   -   Médio   
Atualmente,  sua  tolerância  às  frustrações  e  aos  contratempos  do  dia  a  dia,  assim  como  a  tendência  a  manter  o  adequado                      
controle  emocional  sobre  suas  atitudes  e  ações  diante  das  pressões  do  cotidiano  é  equivalente  à  da  maior  parte  das                     
pessoas.  Porém  pode  vivenciar  certa  irritabilidade,  desesperança  ou  ansiedade  em  algumas  situações,  mas  dentro  dos                 
limites   da   normalidade.   Dessa   forma,   tende   a   manter   uma   postura   ajustada   emocionalmente   na   maior   parte   do   tempo.   
  

EXTROVERSÃO:   44%   -   Baixa   
Tem  maior  propensão  a  manter  uma  postura  de  reserva  social  e  a  levar  mais  tempo  para  estabelecer  contato,  sobretudo                     
diante  de  pessoas  que  não  lhe  sejam  familiares.  Prefere  se  envolver  em  rotinas  nas  quais  não  tenha  interação  com  um                      
grande  número  de  pessoas,  visto  que  estas  não  a  atraem  muito.  Assim,  geralmente,  mantém  uma  postura  discreta  no                    
grupo   no   qual   está   inserido,   ainda   que   o   convívio   com   este   lhe   seja   habitual.   
  

ABERTURA   À   EXPERIÊNCIAS:   48%   -   Média   
Tem  interesse  em  manter,  em  seu  dia  a  dia,  hábitos  que  ofereçam  tanto  a  oportunidade  de  ter  atividades  que  sejam                      
rotineiras  quanto  a  possibilidade  de  realizar  tarefas  novas  e  inovadoras.  Assim,  envolver-se  em  atividades  apenas  rotineiras                  
ou  que  tenham  apenas  alta  exigência  de  inovação  pode  frustrá-lo(a)  e  incomodá-lo(a).  Tem  um  grau  de  flexibilidade                   
equivalente   à   maior   parte   das   pessoas   para   reavaliar   os   próprios   valores,   ideias   e   modos   de   cumprir   as   responsabilidades.   
  

AMABILIDADE:   66%   -   Muito   Alta   
Tende,  na  maioria  das  vezes,  a  confiar  nas  intenções  dos  outros  e  demonstra  ser  uma  pessoa  altamente  altruísta,  generosa                     
e  gentil.  Diante  dos  desentendimentos,  é  propenso(a)  a  inibir  e  a  esquecer,  mantendo  uma  postura  compreensiva  e  cordial.                    
Apresenta  alta  sensibilidade  às  necessidades  alheias  e  tende  a  se  mobilizar  pela  compaixão  em  sua  conduta,  mantendo                   
uma  postura  cooperativa  e  disposta  a  ajudar  nas  atividades  cotidianas.  Além  disso,  expõe  de  maneira  aberta  o  que  pensa  e                      
tende   a   ser   franca   quanto   às   opiniões,   sabendo   respeitar   os   limites   e   sentimentos   das   demais   pessoas.   
  

CONSCIENCIOSIDADE:   70%   -   Muito   alta   
Tem  alto  grau  de  organização,  comprometimento  e  determinação  para  desenvolver  as  atividades  e  projetos  tanto                 
profissionais  quanto  pessoais.  Tende  a  se  manter  empenhado  e  propositado  para  concluir  as  tarefas  que  inicia  na  maior                    
parte  do  tempo.  Normalmente  apresenta  um  elevado  grau  de  exigência  quanto  ao  trabalho  que  realiza  e  tende  a  ser                     
metódico  na  forma  de  desenvolvê-lo.  Ao  mesmo  tempo,  pode  sentir  incômodo  ao  estar  em  ambientes  que  sejam  menos                    
organizados   ou   nos   quais   não   possa   planejar   suas   ações,   uma   vez   que   dispende   geralmente   grande   tempo   para   avaliar   as   
situações   com   cautela   antes   de   tomar   uma   decisão.   
  

3.   CONCLUSÃO   
Amanda  demonstra  no  momento,  ser  uma  pessoa  estável  e  equilibrada  mental  e  emocionalmente,  consegue  lidar  com                  
pressão,  mantendo  uma  postura  ajustada  na  maior  parte  do  tempo.  Porém  em  algumas  situações,  principalmente  que                  
contrariem  seus  objetivos  pode  apresentar  impaciência  e  irritação,  podendo  agir  de  forma  impulsiva.  Apresenta  postura                 
mais  reservada  nas  relações  sociais,  preferindo  ambientes  que  lhe  sejam  familiares,  porém  não  é  algo  que  pareça  lhe                    
atrapalhar  no  exercício  do  trabalho  e  nas  entregas  de  resultados.  Demonstra  ainda  boa  adaptação  tanto  em  ambientes  e                    
atividades  mais  rotineiras  quanto  dinâmicas,  ou  seja,  demonstra  estabilidade,  não  necessitando  de  inovações  ou  mudanças                 
constantes,  mas  se  adapta  bem  às  mudanças  se  ocorrerem.  Amanda  demonstra  ainda  uma  grande  tendência  a  ser                   
amável,  cordial  e  empática,  além  de  ter  anseio  por  ajudar  as  pessoas.  Por  fim,  demonstra  ainda  muito  alto  grau  de                      
persistência,  responsabilidade,  força  de  vontade  e  determinação  na  orientação  por  um  objetivo,  perseguindo  resultados  de                 
forma  dedicada  e  comprometida.  Executa  bem  funções  que  envolvam  facilitação  social,  ajuda  e  apoio  aos  outros,                  
comprometimento   e   busca   por   resultados.   
  
  
  

  


