
Relatório Final -
Fellipelli Fellipelli

Este relatório se baseia na análise dos resultados dos testes de aptidões e nos questionários pessoais realizados pelo candidato e 
fornece uma primeira impressão sobre suas qualificações. É recomendável que estas informações sejam complementadas por um 
outro processo de diagnóstico. Todas as informações contidas neste relatório são confidenciais e serão levadas apenas ao 
conhecimento do cliente. Estas informações não devem ser divulgadas, publicadas ou repassadas a terceiros sem consultar-nos. 
Todos os danos resultantes do não cumprimento das condições acima serão de responsabilidade do cliente.
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A compatibilidade do candidato para a função, com base nas aptidões cognitivas e a forma de desempenhá-las, é de nível 
médio. A seguir, a descrição das conclusões nesta área:

Resumo de Capacidades

Frente a múltiplos estímulos visuais, pode dividir a atenção, acompanhar e reagir a eles de forma bastante rápida e precisa. 
Essa capacidade lhe ajudará a dar uma resposta adequada em um ambiente dinâmico e em rápida mutação, até um nível 
médio de dificuldade.

Resumo da Avaliação

Resumo: A compatibilidade do candidato para a função é de nível médio, de 70%. Isto significa 
que o nível do candidato nas características exigidas pela função é bastante médio, ou possui 
certas características positivas que se destacam ou lado de outras mais fracas em relação às 
exigências da função. Portanto, parece que, embora possa lidar com a maioria das tarefas da 
função com uma medida adequada de sucesso, poderá necessitar a princípio de uma certa 
medida de apoio e assistência, tendo dificuldade para destacar-se e  sobressair na função.
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