
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE O SUL

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

DEPARTAMENTO DE PERÍCIA MÉDICA E SAÚDE DO TRABALHADOR

DADOS PESSOAIS:

Nome completo: ___________________________________________________ Idade: ______________

Cargo do Concurso:_____________________________________________________________________ 

Escolaridade: __________________________________ Curso:__________________________________

Cidade na qual reside:__________________________________________________  Estado: __________

Com quem reside: ______________________________________________________________________

Profissão do Pai: ________________________ Profissão da mãe: ________________________________

Relacionamento:   ( ) Solteiro(a)   ( ) União Estável   ( ) Casado(a)   ( ) Outros:_______________________

Profissão do(a) cônjuge/companheiro/namorado(a): ____________________________________________

Tens filhos?    (  ) Não                      (  ) Sim – Quantos?_______ Idades:____________________________

Você está em boas condições de realizar este exame? 

          (  ) Sim                   (  ) Não - Indique o motivo: ___________________________________________

__________________________________________________________________

Que razões levaram você a realizar este concurso?______________________________________________

______________________________________________________________________________________

ATIVIDADES PROFISSIONAIS ANTERIORES:

Descreva as três últimas atividades realizadas (inclusive experiência de estágio):

1. Empresa:________________________________________________________________________

Cargo:__________________________________________________________________________

Período de atuação:________________________________________________________________

2. Empresa:  _______________________________________________________________________

Cargo:__________________________________________________________________________

Período de atuação:________________________________________________________________

3. Empresa:________________________________________________________________________

Cargo:__________________________________________________________________________

Período de atuação:________________________________________________________________

AVALIANDO-SE  PROFISSIONALMENTE,  VOCÊ  DIRIA  QUE  É  UMA  PESSOA  MAIS

INDICADA PARA (marcar mais de uma opção, se necessário): 

      (   ) Trabalhar individualmente                             (   ) Trabalhar em equipe  

      (   ) Trabalhar em ambiente fechado                     (   ) Trabalhar em ambiente externo

      (   ) Trabalhar sem atendimento ao público          (   ) Trabalhar com atendimento ao público



Enumere no mínimo 03 características pessoais que você se orgulha em possuir e não deseja mudar: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Enumere no mínimo 03 características pessoais que você possui e deseja mudar: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Nas experiências profissionais anteriores, quais fatores mais estimularam você?

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

O que você considera essencial para sentir-se bem na sua prática profissional?  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Descreva uma situação difícil em que você trabalhou em equipe/grupo/em conjunto: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Descreva uma situação na qual você teve que assumir grandes responsabilidades e como foi: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Que outra profissão desperta interesse em você? 

______________________________________________________________________________________

Por quê? 

______________________________________________________________________________________

SOBRE SUA VIDA:

Descreva uma situação que desperta medo em você: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Descreva uma situação na qual você ficou tenso e como lidou: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Descreva uma situação em que foi criticado e como lidou: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________



Relate brevemente a maior dificuldade que já passou:

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

Há quanto tempo isso aconteceu?  __________________________________________________________

A experiência mais gratificante que já teve: 

______________________________________________________________________________________

Há quanto tempo isso aconteceu? ___________________________________________________________

Você prefere estar (marque apenas uma):    (  ) sozinho         (  ) com família        (  ) com amigos    

                                                                     (  ) com família e amigos    (  ) outros: ____________________

    Por quê? ____________________________________________________________________________

O que gosta de fazer nas suas horas de lazer?

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

EM RELAÇÃO A SUA SAÚDE

Você já fez algum tratamento na área de Saúde Mental?    

  (  ) Não                    (  ) Sim - Qual(is): (  ) Psiquiátrico   (  ) Psicológico

                                   Motivo: _____________________________________________________________

Atualmente, você está fazendo algum acompanhamento de Saúde Mental? 

  (  ) Não                    (  ) Sim - Qual(is): (  ) Psiquiátrico   (  ) Psicológico

                                   Motivo: _____________________________________________________________

Já fez uso de medicação psiquiátrica? 

  (  ) Não                    (  ) Sim – Qual(is): _____________________________________________________ 

Atualmente, você faz uso de medicação psiquiátrica? 

  (  ) Não                    (  ) Sim – Qual(is): _____________________________________________________ 

Já teve internação na área da Saúde Mental? 

  (  ) Não                    (  ) Sim - Motivo: ______________________________________________________

Algum membro da sua família (pais, filhos, cônjuges, tios , avós, primos…) faz ou já fez tratamento na área

da Saúde  Mental? 

  (  ) Não                    (  ) Sim - Quem?_______________________ Quando?_________________________

Você já se envolveu em acidente de trabalho? 

  (  ) Não                    (  ) Sim – Qual: ________________________________________________________

Você já teve algum afastamento de trabalho por doença? 

  (  ) Não                    (  ) Sim – Qual: ________________________________________________________

Faz uso de bebidas alcoólicas?   (  ) Diariamente       (  ) Nos finais de semana      (  ) Em ocasiões especiais

                                                    (  ) Nunca ingeri álcool        (  ) Já ingeri álcool, mas não faço mais uso



Já fez uso de algum outro tipo de substância psicoativa? 

  (  ) Não                    (  ) Sim - Quando?____________________ Qual(is)?__________________________

Se sim, já fez algum tratamento para isso? 

  (  ) Não                    (  ) Sim - Quando?____________________

Atualmente, você faz uso de algum outro tipo de substância psicoativa?

  (  ) Não                    (  ) Sim - Qual(is)?______________________________________________________

Já se envolveu em alguma situação de agressão física ou verbal?           (  ) Não                     (  ) Sim

  Se sim, indique o tipo de agressão:

  (  ) Agressão verbal                           (  ) Agressão física               (  ) Destruição de algum objeto.

  Escreva o motivo: ______________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________________________

Escreva suas expectativas em relação a este cargo: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Data: ___/___/___                                   

Assinatura:_______________________________________________


