ANEXO G
PERFIL PROFISSIONAL PARA OFICIAL SUPERIOR
(REQUISITOS DESEJÁVEIS - PERSONALIDADE)
AUTOCONFIANÇA – agir com segurança e convicção nas próprias capacidades e habilidades, em diferentes
circunstâncias. Está relacionada à atitude de iniciativa.
DIREÇÃO - conduzir processos gerenciais, atividades administrativas e pessoas de forma a atingir os resultados almejados.
LIDERANÇA - dirigir, orientar e propiciar modificações nas atitudes de um membro e um grupo, visando atingir os
propósitos da instituição.
RESPONSABILIDADE - capacidade de cumprir suas obrigações independentemente de fiscalização, assumindo as
consequências de suas atitudes e decisões.
EQUILÍBRIO EMOCIONAL - agir controlando as próprias reações emocionais e sentimentos, para se conduzir de
modo apropriado, nas diferentes situações. É a capacidade de enfrentar obstáculos e ter controle dos sentimentos e das
reações.
TATO- agir sem ferir suscetibilidades.
DEDICAÇÃO- realizar as atividades necessárias ao cumprimento da missão com empenho e entusiasmo. É o desprendimento de si próprio em favor de outrem ou de alguma ideia.
DECISÃO - optar pela alternativa que lhe pareça mais adequada, em tempo útil e com convicção.
ORGANIZAÇÃO - desenvolver atividades profissionais, conforme um método preestabelecido, ordenando e
distribuindo os elementos envolvidos na situação em prol do alcance de um objetivo.
EMPATIA - Capacidade de sentir o que sentiria uma outra pessoa caso estivesse na mesma situação vivenciada por
ela.
FLEXIBILIDADE - ajustar-se apropriadamente às mudanças de planejamentos e comportamentos.
PLANEJAMENTO - prever e organizar ações e processos que acontecerão no futuro, aumentando a sua racionalidade e eficácia, antevendo alternativas viáveis, de modo a evitar e/ou eliminar possíveis falhas na execução de uma tarefa.
HONESTIDADE - agir no sentido de reconhecer os direitos de propriedade de outrem. A honestidade se relaciona
também com as atitudes de sinceridade e transparência na expressão de ideias e sentimentos, enfatizando a expressão
da verdade.
OBJETIVIDADE - destacar o fundamental do supérfluo para a realização de uma tarefa ou solução de um problema.
PERSUASÃO - convencer pessoas a adotarem ideias ou atitudes.
COMUNICAÇÃO - transmitir de maneira eficaz os argumentos e compreender a argumentação alheia.

