
3º FÓRUM NACIONAL DE AVIAÇÃO DE 
SEGURANÇA PÚBLICA



OBJETIVO

Apresentar a importância da
formalização e sistematização da
Seleção de Pessoal para a Aviação
de Segurança Pública e de Defesa
Civil, visando aumento dos fatores
de proteção das Operações.



O que é e o que não é seleção de pessoas

 Seleção de pessoal e segurança operacional

 Importância da seleção de pessoas

Quesitos a serem respondidos para
estabelecer as complexidades do cargo

Descrevendo o profissional - Perfil
profissiográfico

 Proposta para uma seleção de pilotos



1. INTRODUÇÃO

♦ RECRUTAMENTO

♦ ALISTAMENTO

♦ SELEÇÃO

♦ SELEÇÃO POR COMPETÊNCIA (IQCH)

♦ PERFIL PROFISSIOGRÁFICO



 Bruxaria

 Adivinhação

 “Coisa de louco”

 “Achismo”

 “Peixada”

 Rótulo

 Premonição











Adaptação mais rápida do indivíduo na organização

Atende as necessidades da organização

Diminui o tempo de aprendizado

Aumenta e melhora o nível de execução - criatividade

Diminui o absenteísmo

Diminui a incidência de erros de interpretação ou execução

Aumenta a confiança do usuário do sistema

Permite transparência na contratação de novos talentos



• Início com a descrição do cargo alvo da seleção 

- Perguntas a serem respondidas: Quem, como, quando, onde, 
quanto, em que momento, tempo de treinamento, custo de 
formação, tempo de disponibilidade no cargo, serviços diários, 
semanais e esporádicos realizados.

• Análise do cargo ( baseado na descrição anterior)

- São elencados:

requisitos mentais 

requisitos físicos

grau de responsabilidade

outras peculiaridades do cargo 



 Não fazê-la

 Considerar o exame psicológico para CCF 
como forma de seleção

 Considerar outro perfil profissiográfico (o que 
não específico para a atividade).

 Comparar candidatos e não estes a perfis 

 Usar um único método para testagem



 Até o momento 10 turmas selecionadas, todas 
por concurso.

 1ª Turma selecionada pela FAB/Marinha (1984)

 2ª Turma selecionada primeiro pela PM e depois 
pela FAB.

 3ª Turma seleciona pela FAB

 Demais turmas selecionadas pela PM

Selecionados e formados até o momento:

109 pilotos (1.600 candidatos aproximadamente)



•
↑ Controle 
emocional

↓ Ansiedade ↓ Impulsividade ↑ Domínio 
psicomotor

↑ Inteligência 
geral

↑ 
Resistência 
à frustração

↑ Memória 
auditiva e 
visual

↑ Controle e 
canalização 
produtiva da 
agressividade

↑ Resistência 
à fadiga 
psicofísica

↑ Iniciativa

→ Potencial 
de liderança

↑ Capacidade 
de cooperar e 
trabalhar em 
grupo

↑ 
Relacionamento 
interpessoal

↑ Flexibilidade 
de conduta

↑ Inteligência 
geral

↑ 
Criatividade

Ausência de 
sinais fóbicos 
e disrítmicos

→Inteligência 
abstrata

↑ Raciocínio 
lógico

→Raciocínio 
verbal

↑ Raciocínio 
espacial

↑ Raciocínio 
rápido

→Atenção 
concentrada

→Atenção 
flutuante.



 Requisitos para inscrição.
 ser 2º Tenente ou 1º Tenente do QOPM ou do QOPF da Polícia 

Militar do Estado de São Paulo. 
 possuir o Curso de Formação de Oficiais (CFO) da APMBB, 

concluído há, no mínimo 02 (dois) anos e, ter no máximo, 10 
(dez) anos de serviço, completados até a data de término das 
inscrições;

 estar no efetivo exercício de suas funções Policiais Militares;

 estar apto em ata de inspeção de saúde (médica, incluindo o dermatológico para uso de piscina e odontológico), e, 
aprovado no teste de aptidão física (TAF) masculino e feminino, TAF 3, contido no anexo "B", conforme art. 3º, inciso I, item
3, das PPT-04-PM, publicada no Bol G PM 143/02, de 29Jul02;

 não ter sido punido por transgressões disciplinares classificadas 
como graves, segundo o parágrafo 2º, do artigo 12, da Lei 
Complementar 893, de 09 de março de 2001, nos últimos dois 
anos, bem como não estar respondendo a Conselho de 
Justificação e não ter sido condenado em sentença penal 
transitada em julgado;

 ter sido considerado aprovado no Teste de Avaliação de Tiro (TAT), exceto os Oficiais pertencentes ao Corpo de Bombeiros;

 estar apto no Estágio de Atualização Profissional (EAP);

 não ter sido cogitado ao quadro de acesso para promoção ao 
posto de Capitão PM;

 não ter sido avaliado com conceito inferior nas três últimas avaliações de desempenho; 

 os requisitos para a inscrição, salvo disposição em contrário, deverão ser preenchidos até ao dia anterior a publicação 
destas instruções e mantidos até a data da matrícula, salvo o disposto no subitem 9.2.1.



 Testes de Condicionamento Físico Geral:
 subida no cabo vertical;
 resistência abdominal - teste abdominal, em decúbito dorsal, tipo 

remador;
 velocidade - corrida em 40 (quarenta) segundos;
 resistência aeróbica - corrida em 12 minutos;

 Habilidades Específicas:
 natação - 100 (cem) metros; 
 travessia em altura no pórtico.

 Exames Psicológicos:
 Etapa coletiva: 
 Etapa individual: 
 Etapa avaliada: 

 Pareceres da CorregPM e 2ª Seção do Estado Maior

 Exames de Saúde do Hospital da Aeronáutica



ano

dados

1998 2000 2002 2008 2009 2010

Vagas 20 20 20 10 8 8

Inscritos 227 151 57 183 77 *

Aprovados 37 22 13 17 17 *

* Aproveitamento dos aprovados e não classificados em 2009 



 Avaliação de testes Psicomiocinéticos digital;

 Introdução de baterias de exames 
psicológicos por computador;

 Introdução de testes que apurem a 
competência motora ligado as características 
do perfil ( PILAPT - Pilot Aptitude Testing 
System e AAT – RAF -Aircrew Aptitude 
Testing)

 Criação de baterias que atendam 
especificamente o perfil profissiográfico  





CAP PM MANTOVANI

rmantovani@policiamilitar.sp.gov.br

rodrigomantovani@ajato.com.br

Grupamento de Radiopatrulha Aérea 

– “João Negrão”

Escola de Aviação da Polícia Militar

(11) 2221 0662 ramal 27
grpaeescoladeaviacao@policiamilitar.sp.gov.br
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