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DISGRHGPTM020 

Teste de Rorschach nos Processos de Seleção 

Objetivos Gerais 

Este Curso tem como objetivo dotar os participantes de conhecimento aprofundados sobre a 

técnica projetiva Rorschach, ao nível da aplicação, cotação e interpretação. Dentro das provas 

projetistas de personalidade, que constituem um valioso auxiliar na avaliação das pessoas, o 

teste de Rorschach assume grande importância em processos de seleção ao possibilitar 

elaborar diagnósticos válidos, a partir da informação que proporcionam sobre as diferentes 

áreas da personalidade: intelectual, afetivo-emocional e social. 

Objetivos Específicos 

No final deste Curso os participantes saberão: 

 Registar e valorar os protocolos do Rorschach; 

 Interpretar os protocolos efetuando uma identificação psicológica integradora; 

 Integrar o conteúdo do psicograma num processo de seleção ou de avaliação de 

potencial. 

Destinatários 

Este Curso destina-se essencialmente a Técnicos de Recursos Humanos, com formação de 

base em Psicologia. 

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 – Compreender a Utilização do Rorschach no Contexto da Seleção 

 Princípios teóricos 

 Áreas e limites de aplicação 

http://www.highskills.pt/
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DISGRHGPTM020 

Módulo II – Princípios Básicos de Aplicação e Cotação 

 Conhecer o material 

 Instruções de aplicação 

 O psicólogo como instrumento de medida 

 Registo do protocolo 

 Cotação do protocolo: modos de apreensão, determinantes, conteúdos e outros 

elementos 

Módulo III – Interpretação dos Resultados 

 Análise quantitativa 

 Interpretação do Psicograma 

 Análise qualitativa 

 Dinâmica intelectual, Nível de socialização, Dinâmica afetiva 

Módulo IV – Conhecer os Perfis de Personalidade para Funções de Chefia 

 Exercícios práticos 

Módulo V – Reconhecer os Perfis de Personalidade para Funções Técnicas e para 

Funções Comerciais 

 Exercícios práticos 

Módulo VI – Conhecer os Perfis de Personalidade para Funções Administrativas 

 Exercícios práticos 

Módulo VII – Analisar os Dados e Tomar Decisões de Forma Integrada 

Módulo VIII – Sessão de Perguntas e Respostas 

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. 

http://www.highskills.pt/
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Esta formação é certificada e reconhecida. 

  

  

http://www.highskills.pt/

