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No âmbito da sua candidatura ao Procedimento Concursal Comum com vista ao preenchimento 

de Um Posto de Trabalho para a Categoria e Carreira Geral de Técnico Superior do Mapa de 

Pessoal da Escola Superior Náutica Infante D. Henrique, vimos convocá-lo/a para a fase de 

avaliação psicológica que consiste na resposta a três testes de Aptidões Cognitivas, 

designadamente de Raciocínio Verbal, de Raciocínio Numérico e de Raciocínio Lógico, e a um 

Inventário de Comportamentos Profissionais (Personalidade). 

Estes testes vão ser realizados inteiramente online necessitando apenas de um computador com 

câmara vídeo e ligação à Internet para os completar. 

O tempo estimado necessário para cada teste é apresentado na tabela seguinte. Note que este 

tempo é apenas uma estimativa. Para cada teste de aptidão existe uma fase cronometrada, mas 

também terá instruções e uma parte para praticar, que não são cronometradas. O Inventário de 

Personalidade não é cronometrado nem tem tempo limite, mas, em média, é completado em 25 

minutos. 

Nome da avaliação 
Estimativa do 

Tempo necessário 
O que será necessário ter 

Teste de Raciocínio Lógico 45 Minutos. caneta e papel, rato 

Teste de Raciocínio Numérico 45 Minutos. calculadora, caneta e papel, rato 

Teste de Raciocínio Verbal 45 Minutos. rato 

Inventário de Personalidade 30 minutos rato 

 

Durante a realização dos testes, é importante que garanta que: 

- Responde aos testes num computador com câmara vídeo. Durante a realização dos testes 

deve manter-se em frente à câmara para que esta capte o seu rosto; 

- Responde aos testes num ambiente calmo e sem possibilidades de ser interrompido/a. Note 

que pode fazer interrupções entre os testes, mas não durante a realização de cada teste; 

- Dispõe do material necessário: papel, caneta ou lápis e uma calculadora (a calculadora do PC 

não é a melhor alternativa); 

- Completa os testes sem a ajuda de terceiros. 

O link para a realização dos testes online ser-lhe-á enviado pela SHL Portugal no dia 07/04/2021 

às 9.00H. Terá de completar todos os testes até às 23.59H do dia 07/04/2021. 
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