
Área de Testes Psicológicos 
Formulário de Qualificação Profissional 

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. 
 
O preenchimento deste formulário é indispensável para que os profissionais, organizações/instituições e/ou 
empresas possam adquirir os materiais de avaliação e de intervenção comercializados pela CEGOC. 

Dados de Identificação, Académicos e Profissionais 
(se for um cliente a título individual, por favor, preencha apenas este primeiro bloco de dados de identificação) 

(se for a pessoa responsável pela utilização de testes psicológicos na empresa/organização que irá fazer a(s) aquisição(ões) de testes, por favor, preencha 
também o segundo bloco de informação) 

Nome: 

Endereço: 

Localidade: Cód. Postal: 

Telefone: Fax: Email: 

NIF: 

Habilitações Literárias: 

Instituição de Ensino: Ano de conclusão: 

 

 

  

   

 

 

  

Dados da Empresa/Organização 
 

Nome: 

Endereço: 

Localidade: Cód. Postal: 

Telefone: Fax: 

Endereço WEB: 

 

 

  

  

 

NIF:  

Cargo/Função:  
Preencher este campo apenas se for a pessoa responsável pela utilização de testes  
psicológicos na empresa/organização que irá fazer a(s) aquisição(ões) de testes. 

Declaração 
 

Declaro que a informação prestada neste formulário é verdadeira. Declaro, igualmente, que eu ou outras 
pessoas que utilizem o material psicológico, sob minha responsabilidade, têm os conhecimentos e as  
competências necessárias para utilizar e interpretar os resultados destes instrumentos. Comprometo-me a 
velar pela segurança dos materiais adquiridos e a respeitar os direitos de propriedade intelectual, impedindo 
a reprodução, total ou parcial, do material, sem a autorização prévia e expressa do autor ou editor. 

Assinatura:  Data:  

Anexar cópia do documento comprovativo das habilitações  
(p.e., Certificado de Habilitações, Cédula Profissional) e, caso se aplique, 

da certificação profissional. 
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