Avaliação Psicológica: quando é preciso fazer?
A avaliação psicológica trata-se de um serviço realizado unicamente
por psicólogos, com o objetivo em avaliar os diversos aspectos psicológicos
que compõe o indivíduo, como a personalidade, atenção, raciocínio lógico,
maturidade emocional/intelectual e demais habilidades, com o propósito de
tomada de decisão.
Em empresas, a avaliação psicológica ganhou destaque no setor de
recursos humanos (seleção de pessoal) para que, o psicólogo avalie as
potencialidades dos candidatos que procuram uma vaga de emprego, sendo
que uma determinada função requer específicas desenvolturas. O perfil do
candidato deve corresponder às necessidades do cargo, quais suas
potencialidades, habilidade, comprometimento, dentre outros requisitos ele se
encaixa, pois, se assim não for, a empresa correr risco de investir “na pessoa
errada”, perdendo tempo e dinheiro.
Na área escolar geralmente é solicitada quando a criança apresenta
dificuldades de aprendizagem e/ou de comportamento. Esses indicativos têm
trazido muitos pais a procurarem a avaliação psicológica, geralmente
encaminhada pela própria escola, e/ou quando percebem que a situação
desfavoreça o bom relacionamento social e desempenhos escolares do filho.
Este serviço objetiva esclarecer as causas, oferece estratégias de trabalhar
aquilo que não anda bem.
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considerada como uma adequada ferramenta na apropriação de decisões a
respeito do diagnóstico diferencial, tipo de tratamento e prognóstico.
A avaliação psicológica também tem sido procurada no consultório
de psicólogos, aos interessados em autoconhecer-se, e/ou pela orientação
vocacional. Medindo suas competências; capacidades, atenção, habilidades,

raciocínio, memória, características de personalidade, comportamentos ou
algum possível conflito (interno ou externo).
Para porte de armas, a avaliação psicológica busca verificar se o
sujeito é apto ou inapto para obtenção do porte. Haja vista a grande
responsabilidade de quem venha a possuir.
No contexto do trânsito, o serviço permite interpretar estímulos e
reações de estratégias no trânsito para promover a segurança dos condutores.
O psicólogo é um dos responsáveis pela liberação do candidato para a direção
de veículos automotores. O exame psicológico prévio constitui uma ferramenta
indispensável neste contexto.
O uso dessa técnica/serviço é uma respeitável ferramenta para a
tomada de decisões. Em síntese, a análise e compreensão das técnicas de
avaliação psicológica estão cada vez mais desenvolvidas e com maior
qualidade de seus resultados.

