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MMAATTRRIIZZ  DDEE  CCOOMMPPEETTÊÊNNCCIIAASS  CCOOMMPPOORRTTAAMMEENNTTAAIISS  
  

AAlliinnhhaaddaass  ààss  DDiirreettrriizzeess  EEssttrraattééggiiccaass  VViissããoo   ee  MMiissssããoo   ddoo  
CCoonnsseellhhoo  RReeggiioonnaall   ddee  PPssiiccoollooggiiaa  1166ªª  RReeggiiããoo ,,  ffoorraamm  
eelleeiittaass  aass  ccoommppeettêênncciiaass  CCoommppoorrttaammeennttaaiiss  ee  GGlloobbaaiiss  
oobbjjeettiivvaannddoo  oo  aallccaannccee  ddooss  rreessuullttaaddooss  eessttaabbeelleecciiddooss  nnoo  
ppllaanneejjaammeennttoo  eessttrraattééggiiccoo  ddaa  iinnssttiittuuiiççããoo..  

  

AAss  ccoommppeettêênncciiaass  eelleeiittaass  ddeevveemm  ffaazzeerr  ppaarrttee  ddoo  ggrruuppoo  ddee  
ccoommppeettêênncciiaass  IInnddiivviidduuaass  ddooss  pprrooffiissssiioonnaaiiss  qquuee  aattuuaamm  nnoo  
qquuaaddrroo  ee  eeffeettiivvoo  ddaa  iinnssttiittuuiiççããoo  ee  ssããoo  ccoonnssiiddeerraaddaass  
eesssseenncciiaaiiss  aaoo  pprrooggrreessssoo,,  ddeesseennvvoollvviimmeennttoo  ee  ccuummpprriimmeennttoo  
ddaass  mmeettaass  ee  oobbjjeettiivvooss  ddaa  iinnssttiittuuiiççããoo  ee  qquuee  ddeevveerrããoo  nnoorrtteeaarr  
ttooddaass  aass  aattiivviiddaaddeess  ddee  pprroocceessssooss  ddee  sseelleeççããoo,,  aavvaalliiaaççããoo  ee  
ttrreeiinnaammeennttoo  ee  ddeesseennvvoollvviimmeennttoo  ddooss  ccoollaabboorraaddoorreess..  

  

CCaaddaa  ccaarrggoo  eexxiisstteennttee  nnoo  CCoonnsseellhhoo  RReeggiioonnaall  ddee  PPssiiccoollooggiiaa  
1166ªª  RReeggiiããoo  ddeevvee  ccoonntteerr  aass  pprriinncciippaaiiss  ccoommppeettêênncciiaass  
ccoommppoorrttaammeennttaaiiss  eelleeiittaass  nneessttaa  MMaattrriizz..    

  

EELLEEIIÇÇÃÃOO  DDAASS  CCOOMMPPEETTÊÊNNCCIIAASS  

  

AA  eelleeiiççããoo  aass  ccoommppeettêênncciiaass  ddeevvee  sseerr  rreeaalliizzaaddaa  eemm  ccoommiissssããoo  
eennvvoollvveennddoo  oo  ggeessttoorr  ddaa  áárreeaa,,  aa  ggeessttããoo  ddee  RReeccuurrssooss  
HHuummaannooss  ee  aa  ccoonnssoolliiddaaççããoo  ccoomm  aa  ccoommiissssããoo  ddee  GGeessttããoo  ddee  
PPeessssooaass..    

  

DDeevveemm  ccoonntteerr  nnaa  ddeessccrriiççããoo  ddee  ccaarrggoo  nnoo  ccaammppoo  ee  
““RReeqquuiissiittooss  ddoo  CCaarrggoo””  aass  ccoommppeettêênncciiaass  eelleeiittaass  ppaarraa  ccaaddaa  
ccaarrggoo..  

  



PPaarraa  eelleeiiççããoo  ddaass  ccoommppeettêênncciiaass  sseerráá  ccoonnssiiddeerraaddoo  aass  qquuee  
eessttããoo  ddaa  ttaabbeellaa  mmaattrriizz  ee  eelleeggeennddoo  ssoommeennttee  aass  pprriinncciippaaiiss  
hhaabbiilliiddaaddeess  ffooccoo  ddaa  aattiivviiddaaddee  ddoo  ccaarrggoo  eessppeecciiffiiccaaddoo..  PPaarraa  
ccaaddaa  ccaarrggoo  sseerráá  eelleeiittoo  oo  mmíínniimmoo  ddee  44  ee  oo  mmááxxiimmoo  ddee  88  
ccoommppeettêênncciiaass  ccoommppoorrttaammeennttaaiiss,,  sseemmpprree  tteennddoo  ccoommoo  
ppaarrââmmeettrroo  oo  oobbjjeettiivvoo  ddoo  ccaarrggoo  iinnsseerriiddoo  nnaa  ““VViissããoo””  ee  
““MMiissssããoo””  ddaa  iinnssttiittuuiiççããoo..  
  

OOBBJJEETTIIVVOO  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCOO  ––  CCRRPP  1166ªª  RREEGGIIÃÃOO  

  

MMIISSSSÃÃOO::   
  
OO  CCoonnsseellhhoo  RReeggiioonnaall  ddee  PPssiiccoollooggiiaa  ddaa  1166ªª  RReeggiiããoo  éé  uummaa  
aauuttaarrqquuiiaa  ddee  ddiirreeiittoo  ppúúbblliiccoo,,  ccoomm  oo  oobbjjeettiivvoo  ddee  oorriieennttaarr,,  
ffiissccaalliizzaarr  ee  ddiisscciipplliinnaarr  aa  pprrooffiissssããoo  ddee  ppssiiccóóllooggoo  nnoo  EEssttaaddoo  
ddoo  EEssppíírriittoo  SSaannttoo,,  zzeellaannddoo  ppeellaa  ffiieell  oobbsseerrvvâânncciiaa  ddooss  
pprriinnccííppiiooss  ééttiiccooss,,  ccoonnttrriibbuuiinnddoo  ppaarraa  oo  ddeesseennvvoollvviimmeennttoo  ddaa  
PPssiiccoollooggiiaa  ee  ddiiffuunnddiinnddoo--aa  ccoommoo  cciiêênncciiaa  ee  pprrooffiissssããoo..  
  
VVIISSÃÃOO::   
  
““TTeerr  rreeccoonnhheecciimmeennttoo  ddaa  ccaatteeggoorriiaa  ee  vviissiibbiilliiddaaddee  ssoocciiaall  nnoo  
qquuee  ddiizz  rreessppeeiittoo  aa  aarrttiiccuullaaççããoo  ppoollííttiiccaa,,  aaddmmiinniissttrraattiivvaa  ee  ddee  
ggeessttããoo  ffiinnaanncceeiirraa,,  eexxpprreessssaannddoo  oo  ccoommpprroommiissssoo  ééttiiccoo,,  
ppoollííttiiccoo  ee  ssoocciiaall  ddaa  pprrooffiissssããoo””..  
  
PPRRÍÍNNCCIIPPIIOOSS  ÉÉTTIICCOOSS::   
  
CCoommpprroommiissssoo  ssoocciiaall;;  
DDeemmooccrraattiizzaaççããoo;;  
EEffiicciiêênncciiaa  ee  rreessppoonnssaabbiilliiddaaddee  ddee  ggeessttããoo;;  
TTrraannssppaarrêênncciiaa;;  
RReessppeeiittoo  àà  ddiivveerrssiiddaaddee..  

  

  



TTAABBEELLAA  ––  MMaattrr iizz  ddee  CCoommppeettêênncciiaass    

 

Nº Competências Conceitos 

1 Relacionamento 
com o cliente 

Capacidade de entender as necessidades dos 
clientes criando canal de comunicação favorável, 
trocando informações e integrando esforços de 
pessoas/equipes de trabalho, visando o 
cumprimento de objetivos.  

2 Negociação 

Capacidade de negociar assuntos diversos com 
clientes internos/ externos, fornecedores e/ou 
entidades diversas, visando buscar equilíbrio de 
interesses entre as partes. 

3 Liderança 

Capacidade de catalisar as energias de um grupo 
de forma a atingir ou superar os objetivos 
organizacionais, através de uma relação de parceria 
com as pessoas, estimulando-lhes o auto-
desenvolvimento e a auto-realização, dentro de um 
clima de motivação e moral elevados, alinhamento e 
desenvolvimento de equipes auto-gerenciais. 

4 Planejamento e 
organização 

Capacidade para planejar e organizar as atividades, 
nas diferentes fases de evolução de uma tarefa, 
determinando objetivos, procedimentos, prioridades, 
prazos e utilização adequada de recursos para o 
atingimento das metas e resultados. 

5 Visão sistêmica 

Capacidade de entender o negócio e visualizar 
como suas ações, atividades e atitudes podem 
influenciar ou interagir com outras áreas da 
organização e/ou fornecedores e/ou clientes. 

6 Fluência Verbal  

Capacidade de transmitir e expressar idéias, 
feedback, rapport, pensamentos, emoções e 
informações diversas, de modo a garantir que os 
receptores apreendam os conteúdos em toda a sua 
plenitude, sem ruídos ou distorções. 

 

7 Empreendedorismo 

Capacidade para identificar novas oportunidades de 
ação, propor e implementar soluções aos problemas 
e necessidades que se apresentam, de forma 
assertiva, inovadora e adequada. 

8 Criatividade 

Atitude inovadora para solucionar problemas, lidar 
com falta de recursos, administrar situações 
imprevistas e praticidade na administração das 
rotinas. 



9 Flexibilidade 

Capacidade de se adaptar com facilidade a 
situações novas e/ou pressões de trabalho. 
Assimilar rapidamente mudanças de qualquer 
natureza. 

10 Foco no resultado 

Habilidade para conduzir os processos de trabalho 
de forma a alcançar e/ ou superar os resultados pré-
estabelecidos. 

 

11 
Capacidade de 
trabalho sob 
pressão 

Capacidade de atender demandas solicitadas no 
tempo hábil e com qualidade, mantendo níveis 
satisfatórios de qualidade dos resultados e das 
relações do trabalho, sem prejuízo para o seu 
equilíbrio biopsicossocial. 

12 Pro-atividade 

Capacidade em tomar iniciativa diante das 
situações assumindo responsabilidades na tomada 
de decisões com o objetivo de concretizar idéias, 
desenvolver e antecipar soluções. 

13 Agilidade 

Habilidade de ser rápido, veloz, ligeiro no 
desenvolvimento de uma atividade ou de um 
pensamento, na solução de problemas ou em sua 
aplicação. 

14 Persistência 
Ato de persistir ter constância; perseverança e 
determinação para atividade e alcance de metas e 
resultados. 

15 Capacidade de 
Análise e Síntese  

Utilização e aplicação de regras lógicas ao reunir e 
analisar fatos e dados, bem como a capacidade de 
síntese e objetividade nas atividades inerentes à 
sua área de atuação. 

16 Atenção 
Concentrada 

Avalia a capacidade de atenção e concentração, 
mantendo o foco nas suas atividades, mesmo 
quando sob influência de fatores externos. 

17 Relacionamento 
Interpessoal 

Capacidade de expressar e ouvir o outro buscando 
equilíbrio de soluções satisfatórias nas propostas 
apresentadas pelas partes, quando há conflitos de 
interesse, bem como o sistema de trocas que 
envolve o contexto e atuar com base no "ganha-
ganha". 

18 Atenção Distribuída 
Capacidade de distribuir atenção para mais de um 
objetivo e ou atividades, simultaneamente. 

19 Dinamismo 
Capacidade de atuar de forma ativa, intensa, 
diligente em alto grau. 

20 Senso Crítico 
Capacidade analisar e criar opinião própria conclusiva a 
respeito de um determinado assunto, independente do 
senso comum. 

 


