MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
DIRETORIA DE COMBATE AO TRÁFICO ILÍCITO DE ARMAS
NÚCLEO DE CONTROLE DE INSTRUTORES DE TIRO ARMEIROS E PSICÓLOGOS

RECOMENDAÇÕES AOS PSICÓLOGOS CREDENCIADOS
O PSICÓLOGO CREDENCIADO DEVE:
TESTE(S) PROJETIVO(S) E EXPRESSIVO – ART 5º, I, II, IN nº 78/2014
a) Realizar a completa avaliação do teste – (Art. 20A, RESOLUÇÃO CFP N.º
002/2003)
b) Manter atualizado os conhecimentos relativos ao teste – (Art. 1º, item b, Código de
Ética Profissional do Psicólogo)
c) Utilizar material original na testagem (FOTOCÓPIAS VEDADAS) – (Art. 5º, II, LEI
Nº 9.610)
d) Utilizar manuais atualizados e referendados pelo CFP – (Art. 16, RESOLUÇÃO
CFP N.º 002/2003)
e) Manter os protocolos (testes) dos candidatos arquivados na clínica/consultório.
f) Observar o nível de escolaridade do candidato para aplicação dos testes.
g) Anotar a parte, os dados qualitativos e quantitativos de cada instrumento com a
respectiva síntese. No ato da fiscalização esses dados serão cobrados.
h) Não anotar nada nos testes dos candidatos, somente medidas indicadas nos
manuais dos mesmos.
i) O candidato deverá assinar e datar todas as folhas utilizadas dos instrumentos.
j) Inserir junto com o material do candidato uma síntese de toda a avaliação
psicológica.

OUTROS PROCEDIMENTOS
a) O psicólogo não poderá atender fora do local que foi vistoriado. Caso necessário,
fazer requerimento à DELEAQ do seu estado, dar entrada na Superintendência ou
Delegacia de Polícia Federal mais próxima, anexar documentos pertinentes ao local
com fotos impressas da fachada, sala de espera, banheiro, sala de aplicação de
testes, com respectivo mobiliário e aguardar a liberação da autorização.
c) Ao mudar de endereço, fazer requerimento à DELEAQ do seu estado, dar entrada
na Superintendência ou Delegacia de Polícia Federal mais próxima, anexar
documentos pertinentes ao novo local com fotos impressas da fachada, sala de
espera, banheiro, sala de aplicação de testes (coletiva e/ou individual) com mobiliário
e aguardar o deferimento.
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