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VANTAGENS DA APLICAÇÃO ONLINE

Possibilidade de trabalhar com foco em flexibilidade e
acessibilidade, sem perder de vista a qualidade, a precisão e a
padronização dos testes psicológicos.
A aplicação online permite atingir um número maior de pessoas
sem o deslocamento físico do profissional e pode ocorrer em
qualquer lugar do Brasil.
As pessoas podem fazer o teste direto de suas residências, sem
precisar se locomover.
Permite a seleção em grande escala, pois os links dos testes podem
ser encaminhados a um grande número de pessoas.
As aplicações podem ocorrer de maneira simultânea.
Assim que o avaliado conclui o teste, o resultado é disponibilizado
ao profissional.
Atualmente, a população está cada vez mais habituada a utilizar
recursos como computador e internet – pode ser um
motivador nos processos de avaliação
psicológica.

O QUE A PLATAFORMA

OFERECE?

O QUE A PLATAFORMA VOL OFERECE?

Interface amigável.

Tarefas alinhadas ao dia a dia dos usuários.

Controle das informações e acompanhamento das aplicações
online por meio dos dados em aplicações pendentes, concluídas,
em andamento ou ainda não iniciadas.

VOL Org – Vetor Online Organizacional

Funcionalidades disponíveis na VOL para psicólogos e demais
profissionais que atuam na área organizacional.
Gestão de cargos e avaliações – permite que os profissionais de RH
tenham autonomia para vincular os avaliados aos processos
correspondentes, como seleção, desenvolvimento e avaliações
periódicas.
Para os cargos podem ser adicionadas as seguintes informações:
título do cargo, área, local de trabalho, atividades a serem
desempenhadas e requisitos necessários/desejáveis.
Para um mesmo cargo é possível adicionar uma ou mais
avaliações e complementar com os dados de data de
abertura/fechamento e selecionar o tipo de avaliação.
APLICAÇÃO ONLINE

Os instrumentos podem ser
respondidos em notebooks ou
desktops.
Uso em diferentes navegadores de internet: Chrome, Firefox,
Opera, Microsoft Edge e Safari.

RESULTADO

Relatórios com detalhes dos resultados
brutos, da classificação e da interpretação.

GUIAS DE APLICAÇÃO ONLINE

Guias para os profissionais para cada
instrumento de aplicação online.
Orientações
sobre
itens
e
procedimentos necessários para a
aplicação.

* Não substitui o uso do livro de instruções do instrumento.

APLICAÇÃO ASSISTIDA

Funcionalidade vinculada aos testes de aplicação online da VOL.
O psicólogo pode optar por utilizar o recurso da aplicação assistida
e realizar o monitoramento audiovisual remoto durante toda a
administração do teste.
Psicólogo e avaliado conectados por uma chamada de vídeo por
meio de um canal exclusivo e criptografado.

GERIR BATERIAS

Com esta funcionalidade é possível criar e salvar baterias com seus
instrumentos adquiridos.
Os instrumentos podem ser selecionados e agrupados de acordo
com o objetivo da avaliação.
Desde que haja saldo de licenças, uma mesma bateria pode ser
utilizada inúmeras vezes.

PONTOS POSITIVOS

Testes para diferentes
tipos de avaliação.

Gerenciamento das
aplicações.

Maior abrangência de
território.

Acesso à plataforma
de qualquer lugar.

Armazenamento de
dados e rapidez no
acesso às informações.
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APTIDÕES ESPECÍFICAS

AOL

ATENÇÃO ON-LINE

• AOL-Alternada
• AOL-Concentrada
• AOL-Dividida
Anna Carolina Neves Lance, Cristiano Esteves, Emanuelle dos Santos Arsufﬁ,
Felipe Fernandes de Lima e Juliana Siracuza Reis

FINALIDADES
O AOL – Atenção On-line é composto por três testes: Atenção
On-line Alternada (AOL-A), que avalia a capacidade de o indivíduo
direcionar o foco da atenção ora em um estímulo, ora em outro;
Atenção On-line Concentrada (AOL-C), que tem como objetivo
mensurar a capacidade de uma pessoa focar sua atenção em apenas
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uma fonte de informação em detrimento de outros estímulos e
Atenção On-line Dividida (AOL-D), que se propõe a avaliar a capacidade de o indivíduo
focalizar a atenção em dois ou mais estímulos simultaneamente.

TEM-R-2 TESTE DE MEMÓRIA DE RECONHECIMENTO-2
Fabián Javier Marín Rueda, Alexandre José Raad e Rebecca de Magalhães Monteiro

FINALIDADES
O Teste de Memória de Reconhecimento – 2 (TEM-R-2) tem por
objetivo avaliar a capacidade de um indivíduo em identificar
qualquer tipo de estímulo ou situação visualizados anteriormente.
Trata-se de um processo que exige recordação e familiaridade.
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INTELIGÊNCIA

G-38 TESTE NÃO VERBAL DE INTELIGÊNCIA

Efraim Rojas Boccalandro

FINALIDADES

O G-38 tem por objetivo avaliar o fator geral de inteligência em
adultos, definido como um fator comum a todas as habilidades
intelectuais.
O instrumento é composto por 38 itens, organizados em ordem
crescente de dificuldade. Cada item contém um problema
apresentado de forma gráfica, para o qual o avaliado deve escolher
a solução correta dentre aquelas disponíveis.
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HTM-VERBAL TESTE DE HABILIDADE PARA O
TRABALHO MENTAL

Lucila Maria Costi Santarosa, Olga Wainstein e Zenia Raupp do Prado

FINALIDADES

O Teste de Habilidade para o Trabalho Mental (HTM) - Verbal é
composto por 16 questões, com a finalidade de avaliar o raciocínio
verbal que envolve a exatidão e rapidez com que a pessoa
compreende ideias expressas verbalmente.
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HTM-NUMÉRICO TESTE DE HABILIDADE PARA O
TRABALHO MENTAL

Lucila Maria Costi Santarosa, Olga Wainstein e Zenia Raupp do Prado

FINALIDADES

O Teste de Habilidade para o Trabalho Mental (HTM) - Numérico
é composto por 16 questões, com o objetivo de avaliar o raciocínio
numérico que envolve capacidades cognitivas utilizadas em
operações matemáticas.
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COMBO AOL

COMBO AOL
O Combo AOL é composto por:
• AOL-A – Atenção on-line – Alternada
• AOL-C – Atenção on-line – Concentrada
• AOL-D – Atenção on-line – Dividida
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COMBO COGNIÇÃO

COMBO COGNIÇÃO
O Combo Cognição é composto por:
• AOL-A – Atenção on-line – Alternada
• AOL-C – Atenção on-line – Concentrada
• AOL-D – Atenção on-line – Dividida
• Teste de Inteligência Não Verbal – G-38
• Teste de Memória de Reconhecimento - 2
– TEM-R-2
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INVENTÁRIOS

EPR ESCALAS DOS PILARES DA RESILIÊNCIA
Tábata Cardoso e Maria do Carmo Fernandes Martins

FINALIDADES
A EPR, um instrumento não exclusivo do psicólogo, tem como
finalidade identificar, considerando as características que
subsidiam a conduta resiliente, quais delas uma pessoa tem mais
ou menos desenvolvidas. A resiliência, embora o conceito seja
ainda bastante debatido no âmbito científico, consiste na
flexibilidade com que cada pessoa lida com situações aversivas.
A EPR é composta por 90 afirmações, nas quais o avaliado deverá
classificar conforme seu grau de concordância e discordância frente
à situação expressa na assertiva. O instrumento busca avaliar
diferentes fatores, que compreendem as seguintes subescalas: Aceitação positiva de
mudança (APM), Autoconfiança (AC), Autoeficácia (AE), Bom humor (BH), Controle emocional
(CE), Empatia (E), Independência (I), Reflexão (R), Sociabilidade (S) e Valores positivos (VP).

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL

BOLIE BATERIA ONLINE DE INTELIGÊNCIA EMOCIONAL
Fabiano Koich Miguel

FINALIDADES
A BOLIE tem como objetivo avaliar aspectos cognitivos e de
personalidade relacionados à inteligência emocional, a partir de
quatro testes: Teste de Organização de Histórias Emocionais
(TOHE), Teste de Velocidade Emocional (VE), Questionário Online
de Regulação Emocional (QoRE) e Questionário Online de Empatia
(QoE).
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ORGANIZACIONAL

ESCALA-QVT ESCALA DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE
DE VIDA NO TRABALHO
Fabián Javier Marín Rueda

FINALIDADES
A Escala-QVT é de uso multidisciplinar. Tem como finalidade avaliar
a qualidade de vida no trabalho, relacionando-se à necessidade de
humanizar o ambiente laboral. A escala é composta por 35
afirmativas, dentre as quais o sujeito deve responder conforme
concorda ou discorda das mesmas.

CLIMOR ESCALA DE AVALIAÇÃO DO CLIMA ORGANIZACIONAL
Fabián Javier Marín Rueda e Acácia Aparecida Angeli dos Santos

FINALIDADES
A Escala de Avaliação do Clima Organizacional (CLIMOR) é um
instrumento não restrito, que tem por objetivos diagnosticar o clima
organizacional por meio da percepção do colaborador, assim como
analisar resultados de programas de intervenção que visem
melhorias no ambiente de trabalho. O conceito de clima
organizacional é definido como o conjunto de características estáveis
que derivam da interação entre o colaborador, seus colegas e a
organização.
Trata-se de uma escala de tipo Likert de cinco pontos, composta por
32 afirmações agrupadas em cinco fatores: Comunicação, integração e satisfação;
Desenvolvimento profissional e benefícios; Ergonomia; Condições de trabalho e Processo
decisório. O avaliado deve assinalar as alternativas que melhor representem sua percepção
sobre o local no qual trabalha.

ORGANIZACIONAL

LANÇAMENTO AINDA NESTE SEMESTRE!
AUTORES

Maria Isabel de Campos
Fabián Javier Marín Rueda

ESCALA DE AVALIAÇÃO
DO LÍDER AUTÊNTICO

FINALIDADES
A EALA é um Teste de Julgamento Situacional que avalia o quanto o comportamento de um líder se
aproxima das atitudes esperadas de um líder autêntico. Trata-se de um instrumento de aplicação
exclusivamente online, que apresenta situações possíveis de ocorrer no dia a dia organizacional, para
as quais o líder deve tomar decisões sobre como agir. É composta por quatro fatores: Autoconsciência,
Processamento Balanceado, Perspectiva Moral Internalizada e Transparência de Relacionamento. A
liderança autêntica está fortemente correlacionada à satisfação no trabalho por parte dos liderados,
ao comprometimento organizacional e a menores índices de condutas contraproducentes e
intenções de rotatividade. A EALA pode ser usada por gestores e analistas de Recursos Humanos,
coaches, mentores e professores em cursos de formação de líderes.

PERSONALIDADE

NEO PI-R INVENTÁRIOS DE PERSONALIDADE NEO REVISADO
Paul T. Costa Jr. e Robert R. McCrae

FINALIDADES

O NEO-PI-R é um instrumento que visa a avaliação da personalidade e
seu uso é exclusivo do psicólogo. A ferramenta é composta por 240
questões de autorrelato, baseada na teoria Big Five (Modelo dos Cinco
Grandes Fatores). Por meio disto, envolve cinco grandes modelos
latentes: Neuroticismo, Extroversão, Abertura, Amabilidade e
Conscienciosidade. Tais domínios possuem diversas facetas,
evidenciadas ao longo das questões que compõem o inventário.
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NEO FFI-R INVENTÁRIO DE CINCO FATORES NEO REVISADO
(VERSÃO CURTA)

Paul T. Costa Jr. e Robert R. McCrae

FINALIDADES

O NEO-FFI-R, de uso exclusivo do psicólogo, consiste em uma
versão curta do NEO-PI-R, sendo, da mesma forma, um instrumento
que visa a avaliação da personalidade. É composto por 60 itens que
fornecem uma breve e compreensiva medida dos cinco domínios da
personalidade. Existem 5 escalas, formadas por 12 itens que medem
cada um dos domínios (Neuroticismo, Conscienciosidade,
Extroversão, Abertura e Amabilidade).
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ESAVI-A E B
FORMAS ‘A’ E ‘B’

ESCALA DE AVALIAÇÃO DA IMPULSIVIDADE

Fabián Javier Marín Rueda e Ana Cristina Ávila-Batista

FINALIDADES

A ESAVI (Formas A e B) possui como finalidade avaliar a
impulsividade. Esta, por sua vez, consiste na propensão de o sujeito
ter reações rápidas e não planejadas, sem levar em consideração as
consequências negativas frente à situação. É composta por 31 itens,
contemplando quatro fatores: Falta de concentração e Persistência,
Controle cognitivo, Planejamento futuro, Audácia e temeridade. O
avaliado os responde conforme suas vivências.
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PERSONALIDADE

QUATI

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO TIPOLÓGICA

José Jorge de Morais Zacharias

FINALIDADES

O QUATI é uma ferramenta de uso exclusivo do psicólogo e tem
como finalidade avaliar a personalidade do sujeito por meio das
escolhas situacionais que o mesmo realiza. Apresenta como
fundamentação teórica os Tipos Psicológicos de Carl Gustav Jung,
evidenciando a atitude mais consciente e as funções mais ou menos
desenvolvidas (inconscientes). Desta forma, a ferramenta evidencia
a Atitude (Introversão e Extroversão), Funções Perceptivas (Intuição
e Sensação) e Funções Avaliativas (Pensamento e Sentimento). É
composto por itens que abrangem seis diferentes áreas da vida do
sujeito, como por exemplo a forma como lidam com os estudos, em
festa, no trabalho e outros.
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HUMANGUIDE*

Giselle Mueller-Roger Welter

FINALIDADES

O teste HumanGuide é de uso exclusivo do psicólogo e tem como
finalidade avaliar o perfil motivacional do sujeito, considerando oito
fatores de necessidades, que são: sensibilidade, força, qualidade,
exposição, estrutura, imaginação, estabilidade e contatos – itens estes
que constituem os dados da atividade. Mediante a isto, é composto
por um conteúdo informatizado e a atividade propriamente dita
dispõe de nove telas, com oito alternativas que devem ser assinaladas
conforme às instruções.
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OBPI ORPHEUS BUSINESS PERSONALITY INVENTORY*

Igor Gomes Menezes, John Rust, Maria Marcia de Oliveira Nakano e Jérsica Assis Lozado

FINALIDADES

O Orpheus Business Personality Inventory (OBPI) é um
instrumento informatizado e restrito, destinado à avaliação da
personalidade e projetado especialmente para o contexto
organizacional. Originalmente desenvolvido pelo Centro de
Psicometria da Universidade de Cambridge, o instrumento foi
adaptado à população brasileira, conciliando o modelo dos Cinco
Grandes Fatores (Big Five) a sete escalas de integridade adicionais.
Interpretado segundo comportamentos, crenças, atitudes e
interesses relacionados ao trabalho, o OBPI atende a uma ampla
variedade de cenários ocupacionais, preenchendo uma lacuna no
que se refere à avaliação da personalidade e integridade no meio
organizacional.

*Testes administrados por suas respectivas plataformas: HumanGuide (RH99)
OBPI (Germinar RH).
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PERSONALIDADE

CDD CORE DRIVERS DIAGNOSTIC

Reece Akhtar, Uri Ort, Lucas Carvalho e Angela Coy

FINALIDADES
O Core Drivers Diagnostic – CDD é um instrumento restrito que
tem por objetivo avaliar a personalidade baseado na teoria dos
cinco grandes fatores (CGF). É composto por seis fatores:
Agradabilidade, Conscienciosidade, Determinação, Extroversão,
Abertura e Estabilidade Emocional.
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