
Área de Testes Psicológicos 
Formulário de Qualificação Profissional 
Especial Estudantes 

Devido à natureza científica dos testes psicológicos, a sua utilização requer competências específicas,  

desenvolvidas em contexto de formação académica e profissional. No interesse das pessoas a quem estes  

testes são aplicados, a aquisição dos materiais de avaliação e de intervenção comercializados pela Cegoc está, 

sem exceção, reservada aos utilizadores que comprovem a sua qualificação académica e profissional. 

 

Os alunos de cursos superiores de Psicologia podem adquirir testes psicológicos com a classificação B ou C, 

desde que apresentem uma cópia do certificado de frequência e este Formulário de Qualificação Profissional, 

que deverá ser preenchido com o orientador do projeto de investigação/trabalho/tese/dissertação/estágio 

(obrigatoriamente cumprindo com os critérios definidos na nossa Classificação dos Utilizadores), que se  

responsabilizará pela adequada utilização. Estes critérios também se aplicam a formações académicas em  

contexto de pós-graduação, mestrado e doutoramento, para não-psicólogos.  

Dados do Estudante 
 

Nome: 

Endereço: 

Localidade: Cód. Postal: 

Telefone: Fax: Email: 

NIF: 

Curso que está a frequentar: 

Instituição de Ensino: Ano que frequenta: 

 

 

  

   

 

 

  

Dados do Orientador/Professor Responsável 
 

Nome: 

Telefone: Fax: Email: 

Habilitações Literárias: 

Instituição de Ensino: 

 

   

 

 

Cargo/Função:  

Anexar cópia do documento comprovativo da frequência do grau  
académico mencionado. 

initiator:ndias@cegoc.pt;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:9aaa84d69ec43049b3898fd9b4dad45e



Título/âmbito do  
trabalho 

 

Breve descrição do  
trabalho 

 

Amostra 

 

Teste(s) a adquirir e 
quantidades 

 

Declaro que a informação prestada neste formulário é verdadeira. Declaro, igualmente,  que todos os  
materiais do(s) teste(s) adquiridos  serão utilizados apenas no âmbito do projeto descrito neste formulário e que 
seguirei procedimentos de administração, cotação, interpretação e comunicação conformes com as  
orientações nacionais e internacionais sobre a utilização de testes psicológicos e com as indicações descritas 
no Manual Técnico do(s) teste(s). Comprometo-me a velar pela segurança dos materiais adquiridos e a respeitar 
os direitos de propriedade intelectual, impedindo a reprodução, total ou parcial, sob qualquer forma ou meio, do 
material sem a autorização expressa do editor ou autor. 
 
Compreendo que este formulário está sujeito a apreciação por parte da Cegoc, que se reserva o direito de 
requerer mais informações sobre o projeto ou intervenientes determinando, desta forma, o deferimento do  
pedido de aquisição do(s) teste(s) em apreço. 
 
 
 
 
Assinatura do aluno Data 
 
 
 
Assinatura do orientador Data 
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