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Aplicação de Testes Projetivos em Processos de Seleção 

Objetivos Gerais 

Este Curso tem como objetivo dotar os participantes de uma sistematização da aplicação de 

testes projectivos em processos de seleção de pessoal e do valor discriminativo em termos de 

processos cognitivos superiores, traços de personalidade e adequação mental dos testes 

projetivos. 

Objetivos Específicos 

No final do Curso os formandos serão capazes de: 

 Descrever a aplicação dos testes projetivos em processos de selecção; 

 Enunciar algumas técnicas projetivas disponíveis para a selecção dos candidatos; 

 Interpretar protocolos de testes projetivos; 

 Decidir sobre o/s teste/s projetivo/s mais adequado/s a cada processo de seleção. 

Destinatários 

Este Curso destina-se a profissionais habilitados e capacitados a trabalhar nestes domínios. 

Pré-requisitos 

Os pré-requisitos necessários para frequentar este curso são: 

 Ter acesso a um computador ou um tablet com ligação à Internet e um browser 

(programa para navegar na web), como o Chrome, Safari, Firefox ou Internet Explorer. 

 Pode aceder ao curso a partir de qualquer computador (por exemplo, em casa e no 

escritório), tablet ou smartphone. 

Carga Horária 

18 Horas 

Conteúdo Programático 

Módulo 0 – Apresentação de Plataforma e Método de Utilização 

Módulo I – Testes Projetivos: Conceitos Introdutórios 

Módulo II – Aplicação dos Testes Projetivos em Processo de Seleção 

 Quais e porquê? 

Módulo III – Cuidados a ter na Aplicação dos Testes Projetivos em Processos de 

Seleção 
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 Aspetos éticos e deontológicos 

Módulo IV – A Utilização do “RORSCHACH” em Processos de Seleção 

Módulo V – A Utilização do “TAT” em Processos de Seleção 

Módulo VI – A Utilização do “ZULLIGER” em Processos de Seleção 

Módulo VII – Alguns Outros Testes em Processos de Seleção 

 Organização espacial e imagem corporal 

 Qualidade do traço e personalidade 

 Harmonia cromática e equilíbrio emocional 

 Qualidade de relacionamento interpessoal 

 Líder ou seguidor? 

Módulo VIII – Processos Cognitivos Superiores / Traços de Personalidade Avaliados 

Pelos Testes Projetivos 

 Estrutura do pensamento 

 Capacidades linguísticas 

 Criatividade 

 Proatividade 

 Dependência / Independência de campo 

 Locus de controlo 

 Resistência à mudança 

 Medo do desconhecido 

Metodologia 

Este curso tem sempre presente o formador, que irá mesmo dar a formação presencial através 

da plataforma. 

O Formando pode intervir juntamente com o formador ou com os restantes formandos tal como 

faz na sala de aula. 

As apresentações e exercícios serão sempre disponibilizados pelo formador no final de cada 

sessão de formação. 

No final do curso receberá um Certificado de Formação Profissional caso frequente pelo menos 

90% das aulas, realize os trabalhos e os testes propostos, participe nas discussões online e 

tenha avaliação final positiva. 

Esta formação é certificada e reconhecida. 
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