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Avaliações Psicotécnicas para  
Recursos Humanos:  
 

VIENNA TEST SYSTEM HR 

Seleção de Recursos 

humanos 
 

Desenvolvimento pessoal e 

avaliação de talentos 
 
Avaliações de segurança 

 

Aconselhamento de Carreira 
 

Teste de Grupo 

DESENVOLVIMENTO PESSOAL E 
AVALIAÇÃO DE TALENTOS 
 
Pode usar o Sistema de Teste de Viena HR 
como um instrumento de desenvolvimento 
pessoal. 
 
Seja a tarefa de análise de potencial e de 
requisitos de formação, avaliação de 
talentos ou recrutamento de futuros 
gestores, os testes psicológicos podem ser 
usado para identificar as habilidades e 
competências dos funcionários. 
 
A comparação entre os objetivos definidos 
e os níveis atuais permitirá ter uma base 
para verificar as necessidades de formação 
e equipar os seus funcionários com as 
ferramentas para atender as necessidades 
presentes e futuras da sua empresa.  
 
Descubra o potencial e recrute gestores da 
sua própria força de trabalho.  
 
Use testes psicológicos para descobrir onde 
o seu pessoal  brilha mais e em que áreas 
eles precisam de treino, suporte, supervisão 
ou coaching. 

AS AVALIAÇÕES DE SEGURANÇA 
 
 
 Muitos acidentes são o resultado de um erro 
humano. Os erros podem acontecer em 
tarefas difíceis e monótonas.  
 
Em todos os casos os efeitos sobre outras 
pessoas pode ser potencialmente 
desastroso.  
 
Em algumas profissões é, portanto, 
essencial adotar uma abordagem orientada 
para a segurança, cumprir com os requisitos 
de segurança e tomar as medidas 
adequadas na resposta dada relativamente 
à saúde e os riscos profissionais.  
 
O HR Sistema de Teste de Viena estabelece 
uma série de testes de habilidades especiais 
e conjuntos de testes para a seleção e 
acompanhamento de trabalhadores 
especializados em tais profissões.  
 
Use-os para testar motoristas, pilotos, 
pessoal de controle de tráfego aéreo, 
maquinistas, os capitães, os mineiros, os 
policiais, militar pessoal e muito mais. 

ATENÇÃO 

 

-Precisão no Trabalho vs. Velocidade de 

Trabalho 

- Vigilância 

 HABILIDADES COGNITIVAS 

 

-Antecipação de movimento 

-Memória 

-Raciocínio lógico 

-Habilidade em Multitarefas 

-Habilidade Numérica 

-Habilidade Espacial 

-Compreensão Técnica 

-Capacidade Verbal 

COMPORTAMENTO REATIVO E 

FUNÇÕES VISUAIS 

 

-Tolerância ao stress 

-Perceção periférica 

-Tempo de Reação 

-Obtenção uma visão geral (tráfego) -

Perceção visual 

ASPCTOS RELACIONADOS COM A 

PERSONALIDADE 

 

-Resiliência 

-Estabilidade emocional 

-Extroversão 

-Tolerância à frustração 

-Liderança 

-Consciencialização 

-Interesses 

-Orientação para o cliente 

-Motivação 

-Abertura 

-Estresse e distress 

 -Concórdia 

FUNÇÕES SENSITIVOMOTORA  

-Coordenação olho-mão 

-Coordenação olho-mão-pé 

-Habilidades motoras finas 

 

 



   
EXEMPLO PRÁTICO - MILITAR 

 

 

 

 

 

 

Um observador tem um objeto na sua 
mira que, de repente desaparece atrás 
de uma fileira de árvores. Ele precisa 
para estimar a velocidade do objeto e 
movimento com precisão a fim de 
recuperar a visão de que o mais rápido 
possível. (Antecipação do movimento) 
- 

EXEMPLO PRÁTICO - SERVIÇOS DE 
SEGURANÇA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A equipa de segurança de um grande 
evento deve lembrar-se do mapa do 
local, de modo que possam identificar 
imediatamente quaisquer incidentes 
suspeitos. (Memória, visual) 
ação 

EXEMPLO PRÁTICO - MECÂNICA 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um componente precisa de ser 
instalado  numa máquina pesada que 
não pode ser movida, e não há espaço 
para julgamento e erro. (Habilidade 
espacial) 
 
EXEMPLO PRÁTICO - ENGENHEIRO DE 
MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma reparação precisa de ser levada a 
cabo sob pressão de tempo e em 
condições difíceis. Relevante para a 
segurança relacionada com postos de 
trabalho em diversas áreas industriais, 
incluindo o trabalho de engenheiros de 
minas e trabalhadores de perfuração. 
(Tolerância ao stress, reactivo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

M A I S  T E S T E S  D I S P O N Í V E I S :  
 

BIP – INVENTÁRIO DE PERSONALIDADE 

E COMPETENCIAS PARA AS 

ORGANIZAÇÕES. 

 

ACONSELHAMENTO DE CARREIRA 
 
Conselheiros de Carreira e Formação utilizam o 
Sistema de Teste de Viena HR como uma 
ferramenta no aconselhamento de ensino, 
profissional e carreira.  
 
Quando se trata de escolher uma carreira, em 
particular, testes de atitude e de interesses 
fornecem orientação e são um importante 
auxílio à tomada de decisão.  
 
Testes de áreas de especial habilidade tais 
como multitarefas, compreensão técnica ou 
visualização espacial são usados para 
comparar as habilidades de um indivíduo com a 
descrição de uma ocupação.  
 
Além disso, a testes de capacidade geral, 
testes de personalidade e testes de inteligência 
ajudam a identificar talentos particulares. 
 
TESTES DE GRUPO  
 
Use o HR Sistema de Teste de Viena como um 
meio eficiente, padronizado e automático para 
fazer uma seleção a partir de um grande leque 
de candidatos - por exemplo, de pessoas a 
concorrer para lugares em cursos de formação 
ou programas de aprendizagem.  
 
Num processo de duas etapas, você pode 
primeiro fazer uma pré-selecção e, em seguida, 
usar ferramentas de avaliação de aptidão 
adicionais para classificar e selecionar os 
melhores candidatos.  
 
SELEÇ ÃO D E R EC UR SOS H U MAN OS 
 
Os gerentes de RH nos EUA e em muitas 
partes da Europa usam os testes de 
personalidade e inteligência para ajudá-los a 
selecionar o melhor candidato com bons 
resultados.  
 
Na Grã-Bretanha, por exemplo, 69 por cento 
das empresas usam testes de personalidade, 
enquanto em Espanha o número atinge 74 por 
cento.  
 
O Sistema de Teste de Viena é um sistema de 
testes psicométricos válido e comprovado para 
a seleção de pessoal e pré-selecção de número 
grande de candidatos.  
 
Quando combinado com uma entrevista 
estruturada os testes do Sistema de teste de 
Viena HR fornecem informações confiáveis 
sobre o grau de semelhança entre o perfil de 
trabalho e os perfis dos candidatos.  
 
Este processo estruturado, padronizado e 
objetivo assegura as mesmas condições se 
aplicam a todos os candidatos, de modo que 
todos os candidatos têm a mesma 
oportunidade. 
 
 

EXEMPLO PRÁTICO - CONTROLADOR 

FERROVIÁRIO 

 

 

 

 

 
O trabalho numa grande quantidade de 
monitores pode fornecer uma grande 
quantidade informações detalhadas e 
cria um ambiente complexo em que é 
necessária uma visão geral rápida. 
(Perceção visual) 
- 

EXEMPLO PRÁTICO - CONDUTOR DE 
PORTA PALETES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um motorista de porta paletes deve ser 
capaz de usar a coordenação homem-
máquina para empilhar mercadorias 
valiosas sobre pallets precisamente por 
cima uma da outra em altura. 
(Coordenação olho-mão) 
 
EXEMPLO PRÁTICO - MECÂNICO DE AVIÕES 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O Sistema de ar condicionado de um 
avião precisa ser reparado antes de o 
avião poder descolar. O mecânico de 
aviões deve lidar com o stress de 
realizar a reparação  sob os olhos das 
pessoas impacientes a bordo do avião, 
sem deixar que isso afecte o seu 
desempenho e bem-estar. (Resiliência) 
 
 
 
EXEMPLO PRÁTICO - ENGENHEIRO DE 
MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma reparação precisa de ser levada a 
cabo sob pressão de tempo e em 
condições difíceis. Relevante para a 
segurança relacionada com postos de 
trabalho em diversas áreas industriais, 
incluindo o trabalho de engenheiros de 
minas e trabalhadores de perfuração. 
(Tolerância ao stress, reactivo) 
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