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ACERTANDO NA ESCOLHA DA PROFISSÃO

A IMPORTÂNCIA DO TESTE VOCACIONAL
Teste vocacional é uma ferramenta que
auxilia na escolha certa para uma profissão. O
termo vocação traz o sentido de descoberta
da profissão que se encaixa melhor as
habilidades específicas do indivíduo.
Usada com uma metodologia eficaz, o
psicólogo pode auxiliar em muito, na escolha
da carreira do indivíduo.
O teste vocacional está embasado em uma
análise psicológica, física e emocional, para
que o resultado possa ser assertivo diante da
escolha profissional do indivíduo.
Podemos separar por etapa as contribuições
do teste vocacional, são eles:
Descobrindo as habilidades: às vezes
descobrir as habilidades pode ser uma
tarefa mais difícil do que se parece, já que as
vezes o indivíduo tem facilidade em várias
matérias, e com isso fica confuso diante
da escolha certa, porém, diante de uma
análise feita por uma profissional qualificada
(Psicólogo), é possível perceber que diante
do domínio de multimatérias haverá aquela
que melhor satisfará o indivíduo, pois não
basta ter facilidade na matéria para escolha
da profissão, e sim o identificar-se com a
matéria proposta, o fato de gostar, de trazer
questionamentos e tratar com relevância a
matéria, fazem com que a chance de erro
na escolha profissional seja minimizada
drasticamente.

Restringindo as opções: O Teste vocacional
restringe as opções diante da matéria de
domínio do indivíduo, para isso é necessário
a análise psicológica, já que em cada matéria
que se estuda se ramifica vários outros
subtítulos.
Um exemplo simples: O indivíduo tem
facilidade com o tema Biologia, porém, na
Biologia existem muitas ramificações, onde o
indivíduo pode ser um professor, um biólogo,
um pesquisador de uma área específica e etc.
Ver-se no futuro: O teste vocacional
também ajuda o indivíduo a se enxergar no
futuro trabalhando e criando perspectivas
dentro de profissão que possivelmente será
escolhida. Com este tipo de análise o individuo
também pode perceber como tem sido o
progresso da profissão a ser escolhida e se as
projeções futuras alcançam suas expectativas.
Ampliando o horizonte: O teste vocacional
também é importante para que o individual
amplie seu horizonte, ou seja, que veja outras
possibilidades por ângulos ainda não vistos e
assim tome uma decisão assertiva.
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