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Como organizar 
A PROCURA

Como se costuma dizer, andar à procura de trabalho é, por si 
só, um trabalho: é preciso dedicar-lhe tempo e energia, ser 
metódico e organizado e, mais importante ainda, convém 
adotar uma atitude positiva. Sugerimos que anote as iniciati-
vas que tomar e o resultado dos exercícios que lhe propomos 
naquilo a que vamos chamar caderno de atividades.

FAÇA AUtOANÁLISE
Primeiro, é necessário mentalizar-se de 
que vai ter de dar o seu melhor, assumir 
que a tarefa não vai ser fácil, fazer uma 
análise séria das suas capacidades e 
definir objetivos concretos. Para isso, é 
desejável:

 • ter uma ideia clara do trabalho que 
quer e pode realizar. Não o veja ape-
nas como uma fonte de rendimentos, 
pois terá de lhe dedicar grande parte 
do dia a dia. Pode trazer-lhe muitas 
coisas boas, mas, se não for o mais 
adequado para si, também lhe trará 
grandes frustrações; 

 • definir bem a orientação a tomar: é 
fundamental encontrar um trabalho 
que vá ao encontro dos seus interes-
ses. Uma escolha correta pode fazer 
a diferença entre a motivação e o 
desânimo;

 • examinar qualidades e áreas a melho-
rar: tanto no âmbito privado como 

profissional, é normal que tenha 
desenvolvido até esta fase da sua 
vida algumas capacidades de que 
não tenha total consciência. Analise 
as suas qualidades, motivações e pre-
ferências, pois isso ajudá-lo-á a focar-
-se na procura do trabalho mais ade-
quado para si;

 • desenvolver aptidões: conhecimentos, 
habilidades, capacidades, compor-
tamentos… É isso que dará credibi-
lidade à sua intenção de realizar um 
bom trabalho; 

 • planificar o tempo: é importante ter 
horários e definir para si mesmo obje-
tivos diários ou semanais que incluam 
iniciativas de procura de trabalho, mas 
também atividades lúdicas e de ócio.



5PROCURAR TRABALHO

EXAMINE AS SUAS APTIDÕES

As respostas a estas questões ajudá-lo-ão não só a escolher o emprego mais 
adequado para si como a responder de forma mais natural nas entrevistas  
de seleção.

OBtENHA INFORMAÇÃO
Não se limite às ofertas de emprego 
que todos conhecem bem, nem às 
empresas que são vistas como mais 
fiáveis. Com mente aberta e muita 
perseverança, experimente investigar 

as oportunidades ocultas do setor de 
atividade que mais lhe interessa. Pode 
muito bem acontecer que encontre o 
emprego que mais lhe convém onde 
menos o espera. 

Dedique o tempo que for preciso a 
responder, no seu caderno de ativida-
des, a um questionário que  lhe será 
muito útil ao longo do seu percurso 
profissional.

 › Que funções já desempenhou? Que 
habilidades e conhecimentos teve 
de usar ou adquirir em cada uma?

 › Que tipo de atividades profissionais 
lhe agradam realmente e lhe trazem 
verdadeira satisfação?

 › Que aptidões acredita possuir? 
Quais têm sido as que os outros têm 
reconhecido em si?

 › Enumere os êxitos que teve na sua 
vida e as capacidades que os torna-
ram possíveis.

 › Identifique os seus pontos fortes e 
descreva-os.

 › Identifique os seus pontos fra-
cos e reflita sobre como pode 
melhorá-los.
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NÃO SABE POR ONDE 
COMEÇAR?

Nesse caso, experimente pesquisar 
na Internet os termos “emprego em”, 
ou “mercado de trabalho de”, segui-
dos da sua área de interesse… e veja 
o que acontece! As buscas ao acaso 
trazem por vezes boas surpresas. Mas 
é preferível fazer estas pesquisas de 
forma metódica, partindo, por exem-
plo, de uma lista com as áreas de ati-
vidade que mais lhe interessam. 

Mantenha-se informado e a par das 
novidades. Vá a feiras de negócios, 
exposições e conferências ou fale 
com pessoas ligadas às profissões 
de que gosta. Faça pesquisas sobre  
atividades menos conhecidas; de 
certeza que dessa forma terá de 
lidar com muito menos concorrência.

DEFINA OBJEtIVOS
É fácil perder-se no emaranhado de 
possibilidades que se abrem diante 
de si, por isso o nosso conselho é que 
reflita demoradamente sobre o que 
realmente quer e elabore um plano de 
ação. Um objetivo bem definido deve 
ser específico, razoável e positivo, algo 

ELABORE UM PLANO 
DE AÇÃO

Definidos os objetivos e devida-
mente registados no caderno de 
atividades, chegou o momento de 
estabelecer o plano de ação. Suge-
rimos alguns passos:

 › Informe-se sobre cursos espe-
cializados que possam ajudá-lo a 
tornar-se um melhor candidato.

 › Descubra empresas, associações 
ou pessoas relacionadas com os 
seus objetivos.

 › Recolha informação sobre elas. 

 › Pergunte a quem deve enviar o 
curriculum (para cada empresa 
selecionada).

 › Redija-o de forma adequada (veja 
adiante mais informação sobre 
este assunto).

 › Envie uma carta de apresentação 
personalizada (em certos casos, a 
carta pode ser substituída por um 
email, sobretudo se estiver a res-
ponder a um anúncio).  

que dependa só de si e não de outros, 
e também é importante que estabeleça 
uma data concreta para o atingir. Consi-
dere este exemplo: quero encontrar um 
trabalho relacionado com a organização 
de eventos desportivos dentro de um 
espaço de dois anos. 

É natural que comecem a surgir certas 
perguntas: E como faço isso? Por onde 
começo? Para atingir o objetivo que 
se propôs e começar a agir, é preciso 
decompô-lo em objetivos  que denomi-
naremos operativos, os quais constituem 
os diferentes passos a seguir. 

BASE DE DADOS  
DE PROFISSÕES

Escreva no seu caderno de ativida-
des as profissões que mais o atraem 
e, para cada uma delas, anote:

 › As responsabilidades que implica.

 › As atividades que teria que 
desenvolver.

 › Os conhecimentos específicos 
que requer.
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onde  
PROCURAR

 › Diversifique os canais de busca.

 › Informe-se sobre as empresas às 
quais pretende enviar propostas 
e adapte a comunicação a cada 
uma delas.

 › Faça candidaturas ativas, não se 
limite às ofertas de emprego fei-
tas pelas empresas.

 › Faça um seguimento adequado 
das suas propostas e não hesite 
em “deixar-se ver ou ouvir”.

CONSELHOS

CANAIS DE BUSCA

Feita a autoanálise e identificadas as 
suas preferências, chegou a altura de 
explorar o mercado de trabalho, à pro-
cura de oportunidades. Vejamos quais 
são os canais que lhe dão maiores garan-
tias de êxito.

 • De boca em boca. As pequenas e 
médias empresas (PME) constituem 
99,5% do tecido empresarial portu-
guês e empregam mais de 77% dos 
trabalhadores. Neste contexto, é nor-
mal que o facto de ser apresentado 
por alguém conhecido tenha um peso 
importante na seleção dos candidatos.
Não se trata aqui de “cunhas” (uma 
forma não ética de beneficiar alguém 
em detrimento de outros), mas sim de 
facilitar o contacto entre um empre-
sário e alguém que, à partida, cum-
pre satisfatoriamente os requisitos 
necessários para exercer determinada 
função. Muitas PME não chegam a ini-
ciar  processos de seleção, pois estes 
exigem frequentemente bastante 
tempo e dinheiro; por isso, decidem 
chamar primeiro pessoas que lhes são 
apresentadas por conhecidos ou que 
lhes chegam através de candidaturas 
espontâneas. 

 • A candidatura espontânea. Os dados 
demonstram que ser proativo é meio 

caminho andado para o êxito, já que 
enviar o currículo para empresas é o 
segundo sistema mais eficaz quando 
se trata de encontrar emprego. As 
empresas que recebem candidaturas 
espontâneas costumam guardar as 
que consideram mais interessantes e 
usá-las quando precisam de preen-
cher vagas.

 • Os anúncios. Apesar de os resulta-
dos não serem tão positivos, res-
ponder a anúncios é fundamental no 
contacto com o mercado de traba-
lho - não tanto porque daí possa vir 
um emprego, mas porque permitem 
extrair informação valiosa quanto aos 
perfis profissionais mais solicitados e 
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Escreva no caderno de ativida-
des uma lista de todas as pessoas 
conhecidas que talvez possam 
ajudá-lo. Não se trata de pedir que 
lhe arranjem trabalho, mas de lhes 
perguntar se têm conhecimento 
de alguma vaga adequada ao seu 
perfil. 

O caderno de atividades também é 
muito útil para anotar as empresas 
que lhe interessam e para fazer o 
seguimento dos contactos efetua-
dos: tome nota do nome e do cargo 
que ocupam as pessoas com quem 
falou e não se esqueça de anotar 
pormenores que o ajudem a recor-
dar melhor o que se passou durante 
o contacto. Não é descabido enviar 
uma mensagem de agradecimento 
pela oportunidade concedida, já 
que é uma maneira de fazer ver que 
está verdadeiramente interessado 
nessa possibilidade de trabalho.

TRABALHE EM REDE

às empresas que os requerem. Há que 
aprender a explorá-los.

 • Intermediários públicos ou privados. 
Também não dão resultados espetacu-
lares, mas de vez em quando convém 
usá-los. Quais? Depende do trabalho 
que se procura: centros de emprego 
de âmbito nacional ou local; empre-
sas de trabalho temporário; bolsas de 
emprego para profissões específicas; 
empresas de recrutamento.

 • Olhar em volta. Quem procura tra-
balho tende a pensar primeiro nas 
empresas mais conhecidas e, por isso, 
é a elas que recorre a maioria dos can-
didatos. Parece evidente que o que se 
deveria fazer é precisamente o contrá-
rio, para evitar a concorrência. Expe-
rimente contactar empresas que des-
pertem o seu interesse, recolhendo 
informação em feiras de negócios, 
centros de orientação profissional, 
anúncios em jornais e revistas, redes 
sociais ou associações profissionais. 

 • As relações sociais. É outro aspeto 
a cuidar. Tome nota dos amigos e 
conhecidos com trabalho na sua área  
de interesse e mantenha contacto com 
eles: podem transmitir informações 
preciosas sobre a situação no setor 
e até ter conhecimento de eventuais 
vagas a que poderá candidatar-se.
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 › Incluir uma fotografia normal-
mente ajuda a que o perfil receba 
mais visitas, mas é aconselhável 
que as fotos tenham um caráter 
estritamente profissional.

 › Criar um perfil pormenorizado em 
termos claros permite que apa-
reça em mais buscas.

 › Criar grupos ou entrar noutros já 
criados e participar ativamente 
torna-o mais presente.

 › Estabelecer uma rotina diária para 
interagir com outros utilizadores 
abre mais possibilidades.

 › Enviar pedidos de contacto per-
sonalizados, inteligentes e origi-
nais é decisivo para obter uma 
resposta positiva ou ser posto de 
lado.

CUIDE DA SUA IDENTIDADE 
DIGITAL@

 Viadeo
Similar ao Linkedin e nascida em França, 
destina-se a diferentes tipos de pro-
fissionais e permite informar-se sobre 
ofertas de emprego disponíveis no 
estrangeiro.

 Xing
Plataforma de origem alemã, destina-se 
especialmente a profissionais de nível 
intermédio. Permite selecionar palavras-
-chave que ajudam o candidato a ser 
mais facilmente encontrado pela ferra-
menta de pesquisa.

A finalidade deste tipo de plataformas é 
sobretudo criar redes, ter conhecimento 
das oportunidades, manter-se a par do 

EXPANDA A REDE

Não se limite a contactar as pessoas que 
lhe são próximas. A Internet permite-lhe 
alargar (e muito) o raio de ação. As redes 
sociais estão a revolucionar o nosso modo 
de comunicar e são uma grande vitrina 
que também nos pode ajudar a encontrar 
trabalho. Mas é preciso saber usá-las, caso 
contrário podem voltar-se contra nós. 

 LinkedIn
Tem mais de 200 milhões de utilizadores 
(mais de um milhão só em Portugal) e 
dispõe de todas as ferramentas necessá-
rias para ver e ser visto. Mas é necessário 
dedicar-lhe algum tempo: crie um perfil 
suficientemente pormenorizado, procure 
desenvolver uma rede de contactos tão 
alargada quanto possível e assuma uma 
participação ativa. 

 twitter
Tem um caráter mais informativo. Entrar 
em discussões sobre temas que lhe 
interessam pode ser útil para construir 
uma opinião favorável sobre si. Porém, 
como tudo fica visível para todos, é fun-
damental que tenha cuidado com o que 
escreve.

 Facebook
Não nasceu como uma plataforma virada 
para o mundo profissional, mas também 
pode ser bastante útil para esse fim – e 
não o dizemos no sentido de permitir 
investigar a biografia dos candidatos. No 
entanto, embora ainda não sejam muito 
utilizadas por cá, existem aplicações 
que permitem criar um perfil profissio-
nal no Facebook, como a Social Job ou 
a BranchOut. Ambas permitem manter 
separadas as atividades pessoais das 
profissionais.



11PROCURAR TRABALHO

que vai acontecendo na área profissional 
que lhe interessa e, obviamente, dar-se a 
conhecer ao mercado de trabalho.

EStEJA AtENtO  
ÀS OFERtAS

Como dissemos, embora não seja a 
modalidade com um maior índice de 
respostas positivas, não há que pôr 
completamente de lado a hipótese de 
responder a anúncios de empresas. A 
análise de tais ofertas é um exercício 
que permite, pelo menos, ficar com uma 
ideia de quais são os perfis mais soli-
citados. É preferível recorrer à edição 
online, sempre que exista, já que esta 
integra normalmente boas ferramentas 
de busca.

A Internet é a forma mais rápida e efi-
caz de aceder a uma grande quantidade 
de ofertas de emprego sem ter de sair 
de casa ou de fazer gastos desnecessá-
rios... Mas esse é, também, o seu maior 
problema: há poucas ofertas realmente 
interessantes e demasiados candidatos. 

Há cada vez mais portais especializa-
dos na área e a maioria proporciona 
ferramentas para filtrar as ofertas e 
criar alertas e disponibiliza espaço para 

inserir um ou mais currículos e cartas de 
apresentação. Convém dedicar o tempo 
necessário para criar um bom perfil num 
ou mais desses portais e manter o CV 
sempre atualizado. Também é possível 
indicar os tipos de emprego em que 
estará interessado, permitindo assim 
que lhe sejam enviadas notificações para 
o email sempre que houver anúncios 
novos compatíveis.

Outra possibilidade (mais direta, mas 
também mais trabalhosa) consiste em 
dirigir-se ao sítio de Internet das empre-
sas que tiver selecionado e consultar a 
rubrica Venha trabalhar connosco de que 
muitas dispõem. No caso de pequenas 
empresas que não tenham sítio na Inter-
net, envie o CV por email ou via postal, 
com uma carta de apresentação expli-
cando as razões da candidatura. Para 

   PORTAIS DE EMPREGO

 › Bolsa de Emprego Público: www.bep.gov.pt

 › Emprego.pt: http://emprego.pt//homepage

 › Netemprego: www.netemprego.gov.pt

 › Portal de Emprego: www.portalemprego.eu

 › Sapo Emprego: www.emprego.sapo.pt

 › Universia: www.emprego.universia.pt
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FAÇA UM BOM SEGUIMENTO

No início, pode pensar que é fácil lem-
brar-se dos anúncios a que responde, 
mas, se proceder de forma sistemá-
tica, candidatando-se às diferentes 
oportunidades que vão surgindo, é 
provável que rapidamente tenha de 
gerir dezenas de anúncios. E o pior 
erro que poderia cometer seria enviar 
duas candidaturas para uma oferta de 
trabalho apresentando-se de forma 
diferente! Por isso, é fundamental 
manter as coisas sob controlo. Pode 
fazê-lo com a ajuda do caderno de 
atividades. 

 › Anote todas as ofertas de emprego 
a que responder com a data, o 
nome da pessoa a quem enviar o 
currículo e a carta de apresentação 
ou o email enviado. 

 › Anote as respostas que receber, 
pondo também a data.

 › Cerca de duas semanas depois de 
ter enviado a candidatura, tente 
contactar por telefone ou por cor-
reio eletrónico os destinatários que 
não tiverem respondido: interesse-
-se pelo processo e disponibilize-se 
para esclarecer qualquer aspeto da 
sua candidatura que possa não ter 
ficado claro.  

maior segurança, verifique antes a quem 
deve dirigir-se, para se certificar de que 
a sua proposta chega à pessoa certa. 

Outra opção consiste em recorrer a 
empresas de trabalho temporário. Pode 
apresentar-se pessoalmente ou enviar 

   SÍTIOS DE IMPRENSA

 › Correio da Manhã (Cofina Media): www.empregocm.pt

 › Expresso: http://expressoemprego.pt

 › Ocasião: www.ocasiao.pt/emprego

 › Público: http://emprego.publico.pt

o currículo e ver que ofertas têm dis-
poníveis na Internet. O papel destas 
empresas é, fundamentalmente, dispor 
de recursos humanos que possam ocu-
par vagas temporárias em determinados 
setores de atividade. 
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APPS PARA PROCURAR  
tRABALHO

LinkedIn, Trovit, Indeed e Eures são algu-
mas das melhores apps para procurar 
emprego. Algumas estão disponíveis 
tanto para Android como para iOs.

PARA ADQUIRIR EXPERIÊNCIA

Diz-se que a melhor maneira de apren-
der a trabalhar é trabalhando, mas o que 
se pode fazer quando, para qualquer 
tipo de função, as empresas pedem 
sempre que os candidatos possuam 
vários anos de experiência? Esta situa-
ção é frustrante para quem ainda não 
teve oportunidade de ter um trabalho 
(como é o caso da maioria dos jovens). 
A melhor solução parece estar em candi-
datar-se a bolsas ou a estágios que per-
mitam, em troco de uma remuneração 
quase sempre escassa ou mesmo inexis-
tente, pôr um pé no mundo profissional. 

Fazer um estágio de alguns meses ou 
mesmo de um ano numa empresa pode 

   TRABALHO TEMPORÁRIO

 › Adecco: www.adecco.pt

 › Egor: www.egor.pt

 › Kelly Services: www.kellyservices.pt

 › Manpower: www.manpower.pt

 › Randstad www.randstad.pt

 › Ray Human Capital:  
 www.rayhumancapital.com

   ESTÁGIOS

 › Estágios IEFP: www.iefp.pt/apoios/empresas/Paginas/Estagios_emprego.aspx

 › Idealist: www.idealist.org

 › Programa Garantia Jovem: www.garantiajovem.pt/estagios

 › Programa INOV Contacto: www.inovcontacto.pt

 › Programa PEPAC: www.bep.gov.pt/pages/pepac/2edicao/Geral/FAQs.aspx
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ANTES DE SAIR

Abundam na Internet e na imprensa 
escrita anúncios que prometem tra-
balho, mas que, na realidade, são 
promoções camufladas de produ-
tos ou cursos ou até de negócios 
de venda em pirâmide. Responda 
só a anúncios que identifiquem 
claramente as empresas que fazem 
a oferta de emprego e que conte-
nham uma descrição detalhada da 
função e dos requisitos necessários 
para a exercer.

CUIDADO COM  
OS FALSOS ANÚNCIOS 

ser uma boa oportunidade para deixar 
uma impressão positiva e para fazer um 
primeiro contacto com o mundo profis-
sional. Em princípio, convém aproveitá-
-la; mesmo assim, isso não significa que 
deva 'atirar-se de olhos fechados'.

O melhor é tentar verificar, antes de acei-
tar, qual a percentagem de contratos 
efetivos que se seguem aos estágios, o 
que pode dizer muito sobre a seriedade 
da empresa; e também qual a formação 
que está prevista ou a remuneração ou 
outras compensações oferecidas. Não 
é correto preencher sistematicamente 
postos de trabalho necessários ao nor-
mal funcionamento da empresa com 
estagiários  ou voluntários.

FAZER AS MALAS?  
PORQUE NÃO? 

Sempre foi elevada a percentagem de 
jovens que sonham com uma experiên-
cia de trabalho no estrangeiro antes 
de começarem a criar raízes. Há algum 
tempo, isso era visto, sobretudo, como 
uma oportunidade de crescimento 
pessoal. Mas, nos últimos anos, as 

dificuldades acrescidas  de encontrar 
trabalho em Portugal e as melhores 
oportunidades que parecem existir 
noutros países estão a fazer aumentar 
essa percentagem. Não é preciso ver 
nisso uma 'sentença de desterro'; pelo 
contrário, o melhor é continuar a enca-
rar esse facto como uma oportunidade 
para uma experiência que pode ser 
muito positiva. 

Antes de tentar a sua sorte no estran-
geiro, prepare-se para os desafios que 
terá de enfrentar. 

 › Melhore os seus conhecimentos da 
língua do país de destino e prepare 
o seu currículo (veja também, no 
título seguinte, a caixa Europass). 

 › Aumente a sua cultura e aprenda 
novos padrões de comportamento.  

 › Estude o mercado e a economia do 
país de referência. 

 › Procure informação sobre como 
funcionam os contratos de trabalho 
e os serviços de saúde. 

 › Procure o lado positivo, para não 
ficar desmotivado; pense que está a 
acrescentar uma experiência impor-
tante ao seu currículo.
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WWW.deCo.proteste.pt

Quer saber quanto irá receber em 
caso de despedimento? Precisa de 
informações sobre as atuais regras 
de acesso ao subsídio de desem-
prego? Tem dúvidas sobre se valerá 
a pena contratar um seguro de 
desemprego?

Em www.deco.proteste.pt/dinheiro/
desemprego respondemos a estas e 
a muitas outras questões que possa 
ter.   

Se, após uma ponderação séria, acre-
dita que esse é um caminho que gos-
taria de seguir, os passos a dar não se 
distinguem muito dos que expusemos 
até agora. Apenas mudam  os canais a 
explorar: por exemplo, consultar sítios 
da Internet destinados a encontrar tra-
balho no estrangeiro; informar-se sobre 
empresas sedeadas noutros países; 
enviar o curriculum vitae  para empresas 
de recrutamento portuguesas que se 
dediquem a encontrar empregos lá fora.

   TRABALHAR NO ESTRANGEIRO

 › Eures: https://ec.europa.eu/eures

 › EuroBrussels: www.eurobrussels.com

 › Infojobs: www.infojobs.net

 › International Careers & Jobs: www.4icj.com

 › Jobbörse: http://jobboerse.arbeitsagentur.de

 › Monster: www.monster.fr

 › Portal das Comunidades Portuguesas:  
 www.secomunidades.pt/web/guest/trabalharestrangeiro

 › Totaljobs: www.totaljobs.com

Onde ir? Isso depende das suas prefe-
rências e preparação. À partida, os paí-
ses da União Europeia oferecem certas 
vantagens, graças à liberdade de cir-
culação de que usufruem os seus cida-
dãos e, logicamente, para a procura de 
trabalho com as mesmas condições que 
os nacionais desse país. Mas, antes de 
dar o grande passo, valerá certamente 
a pena fazer uma viagem de exploração, 
para examinar melhor a situação pes-
soalmente e no local.
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Para um bom currículo conta não só o 
conteúdo, mas também a apresentação: 
um documento entediante, desorgani-
zado e demasiado extenso, em que seja 
difícil perceber o perfil do candidato, 
por muito bom que este seja, provavel-
mente será excluído.

O QUE DEStACAR

O que tem que pôr em evidência não 
é a lista dos títulos académicos que 
conquistou ou dos lugares em que tra-
balhou, mas a singularidade do con-
junto de competências e aptidões que 
possui. Aproveite para dar a entender 
à empresa que contacta quais são as 
funções em que pode fazer a diferença, 
quais as competências que adquiriu nos 
trabalhos anteriores ou que questões 
importantes conseguiu resolver com 
êxito. Sinta-se livre para salientar as van-
tagens que tem e que pensa que podem 
beneficiar o cargo a que se propõe, já 
que assim terá mais probabilidades de 

poder mostrá-las na fase seguinte do 
processo de seleção.

Além das aptidões específicas referidas, 
os conhecimentos de tipo informático e 
linguístico fazem parte das caracterís-
ticas a que os recrutadores costumam 
dar mais importância, por isso também 
é conveniente destacá-las. 

MARQUE A DIFERENÇA

Além das aptidões que deve destacar, 
também convém tentar mostrar por que 
razão se considera diferente dos restan-
tes candidatos. Os especialistas con-
cordam que as características que nos 
tornam únicos são as que mais contam 
quando somos escolhidos para algo. 
Habilidades especiais, competências 
ou interesses pessoais que mostrem 
um lado mais criativo ou empreendedor 
podem levar a pessoa que faz o recruta-
mento a colocar o seu currículo na lista 
dos possíveis. 

O CURRICULUM 
vitae

É o primeiro passo para se dar a conhecer, por isso convém 
que reflita claramente a sua formação, as suas experiências 
profissionais e o que sabe fazer. E é muito importante que 
atraia a atenção de forma positiva, já que quem faz o recruta-
mento terá normalmente de analisar centenas de currículos e 
apenas poderá dedicar-lhe alguns minutos na pré-seleção.
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QUANtO MAIS CURtO, 
MELHOR

Escolha um tipo de fonte e um tamanho 
de letra com boa legibilidade, separe os 
parágrafos e imprima em página sim-
ples. Evite que o currículo ultrapasse as 
duas páginas, para não exigir demasiado 
esforço de leitura. Utilize frases simples 
e verifique a correção gramatical e orto-
gráfica. Se tem pouca experiência, não 
tente dar a impressão contrária; se tem 
muita, tente evidenciar o que lhe parece 
mais significativo para o emprego em 
causa; não faça uma lista exaustiva de 
todos os locais por onde passou.

tIPOS DE CURRÍCULOS

Tendo em conta a grande variedade de 
formatos que se pode dar a este docu-
mento, convém decidir primeiro como  
organizar o seu conteúdo. Veja qual das 
opções lhe interessa mais. Para o design, 
pode inspirar-se nos modelos dispo-
níveis no Word ou descarregar outros 
modelos da Internet, mas procure dar-
-lhes sempre um toque pessoal.

 • Cronológico: permite organizar as 
secções por ordem cronológica, que 
pode ser invertida, da mais recente 
para a mais antiga. É ideal para quem 
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EUROPASS

Se pretende candidatar-se a um posto de trabalho noutro país europeu, pode 
ser muito útil consultar o sítio na Internet do Europass. Poderá descarregar o 
modelo CV Europass e o Passaporte Europeu de Competências nas línguas 
que desejar. Também pode preencher o CV online, podendo atualizá-lo mais 
tarde. Estes documentos são uma ótima ferramenta que o ajudarão a apre-
sentar as suas qualificações e aptidões de forma homogénea e compreensível 
em toda a Europa.

Mais informações na página da Internet:  
www.europass.cedefop.europa.eu/pt/home
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tenha tido uma evolução ascendente 
na sua carreira, pois demonstra esta-
bilidade e progresso profissional. É 
também um formato adequado para 
quem tem um bom nível de experiên-
cia, sem períodos de desemprego, ou 
para quem queira destacar alguma 
empresa em que trabalhou.

 • Funcional ou temático: põe em relevo 
aquilo que retirou das suas expe-
riências profissionais sem dar muita 
importância às empresas onde tra-
balhou nem ao tempo que lá ficou. 
Acentua as habilidades, as aptidões 
e a forma de trabalhar, ao passo que 
os pontos 'negativos' são minimiza-
dos. É o formato mais adequado para 
quem teve os seus melhores trabalhos 
já há algum tempo ou para quem tem 
no seu percurso profissional grandes 
vazios, para quem trabalhou em seto-
res de atividade muito diferentes, para 

quem teve mudanças de trabalho 
frequentes, ou para quem trabalhou 
como independente durante algum 
tempo. Nesse caso, é conveniente 
analisar a sua carreira e encontrar um 
fio condutor, uma ligação entre todas 
as experiências, já que, na entrevista 
de recrutamento, é muito provável 
que lhe peçam para explicar a razão 
das suas decisões. 

 • Formato europeu: a Comissão Euro-
peia tem incentivado a utilização deste 
formato, para favorecer a livre circula-
ção de trabalhadores entre países da 
União Europeia. É um formato-padrão 
internacional e, portanto, é o que con-
vém utilizar se responder a ofertas de 
emprego no estrangeiro. Deve ser 
redigido no idioma do país de destino 
ou, pelo menos, num idioma interna-
cional, como o inglês. Veja também a 
caixa Europass�   
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Adapte o currículo à oferta: informe-se sobre o que a empresa procura, 
elimine experiências pessoais que nada acrescentem à função a que se 
candidata e destaque as que lhe parecem ter uma relação direta com ela.

Facilite a tarefa de quem lê: seja breve e faça um resumo preciso e sim-
ples do que sabe fazer. Verifique antes de enviar se o que escreveu lhe 
parece compreensível. Procure resumir o CV em uma ou duas folhas. 

Pense na estrutura do CV como se fosse uma notícia. Primeiro, o mais 
importante, como os seus pontos fortes, depois o resto. Reserve as últi-
mas linhas para os dados menos relevantes. O mais habitual é indicar 
a experiência em ordem cronológica inversa (da mais recente à mais 
antiga), seguida da formação. 

Não minta: mesmo que isto o faça chegar à entrevista, tudo se afundará 
se um simples teste o deixar exposto; causará péssima impressão e a 
empresa irá certamente descartá-lo de futuros processos de seleção. 
Tudo o que constar do currículo deve poder ser defendido com exem-
plos na entrevista.

Seja discreto: não mencione questões salariais, nem faça referências a 
antigos chefes ou às razões pelas quais deixou o último emprego; tam-
bém não se alongue sobre coisas óbvias, nem seja extensivo ao falar dos  
seus hobbies ou dos seus traços de personalidade.

Atenção à fotografia e à aparência: escolha uma imagem apropriada para 
um perfil profissional e um estilo elegante, mas discreto. 

Seja claro e preciso: à empresa não interessa o cargo que ocupou, mas o 
que sabe fazer e as competências que teve de usar. Os níveis de aprendi-
zagem de uma língua devem poder ser confirmados por diplomas.   

Facilite o contacto: não se esqueça de indicar o seu número de telefone 
e a morada; se os tiver, refira também blogs ou perfis em redes sociais 
que tenham uma orientação profissional. 

Junte uma carta de apresentação ao CV: mostre que está interessado na  
oferta de emprego e explique porque acredita ser o melhor candidato, 
mas não repita o que diz no CV. Adote um tom simultaneamente cordial 
e profissional. 

Seja original: deve conseguir chamar a atenção de alguém que vai ana-
lisar centenas de currículos, mas não exagere. Por exemplo, os video-
currículos estão na moda: pode descrever a sua formação e experiên-
cia diante de uma máquina de filmar e fazer o upload para o YouTube 
(incluindo um link para o CV convencional). Mas só o faça se achar que 
esta forma de apresentação liga com o perfil da empresa a que se dirige.

CONSELHOS
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ANtES

Quando lhe ligarem para marcar uma 
entrevista, consulte no seu caderno de 
atividades tudo o que tiver anotado sobre 

essa proposta de emprego. Tente com-
pletar a informação que já tem sobre a 
empresa e obter um máximo de dados:  
setor de atividade, mercado de referência, 
concorrência, etc. 

a
ENTREVISTA

Eis algumas das competências que, 
até certo ponto, podem ser avaliadas 
no decorrer de uma entrevista. Não 
se trata aqui de verificar conhecimen-
tos, mas de identificar capacidades 
úteis no âmbito profissional. Assinale 

no caderno de atividades aquelas 
com que mais se identifica ou inclua 
outras que acredite possuir. Lembre-
-se de que podem pedir-lhe que refira 
alguma experiência em que as tenha 
utilizado. Vá com tudo bem pensado. 

REFLITA SOBRE AS SUAS COMPETÊNCIAS

 › Orientação 
para resultados 

 › Visão estratégica
 › Criatividade 
 › Comunicação e relação
 › Liderança

 › Autonomia
 › Iniciativa
 › Empatia 
 › Flexibilidade
 › Negociação 
 › Assertividade 

 › Resolução 
de problemas

 › Trabalho em equipa
 › Adaptação à mudança  
 › Resistência ao stresse

Conseguir ter acesso a uma entrevista é um passo importante, 
pois é sinal de que conseguiu ultrapassar de forma positiva as 
fases anteriores. Mas ainda não está tudo ganho e terá que 
utilizar todas as suas competências para sair da entrevista com 
a resposta que deseja. O primeiro impacto depende de três 
fatores: pontualidade, imagem e atitude. 
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Possivelmente, o entrevistador tentará 
comprovar o nível dos seus conheci-
mentos através de provas específicas: 
se puder, prepare-se para as enfrentar. 
Também não descuide a atenção a si 
mesmo: mesmo que lhe pareça conhe-
cer de memória o seu currículo, os ner-
vos ou perguntas 'com rasteira' podem 
pregar-lhe partidas. Estude bem os 
dados sobre si que conseguiu obter 
pela autoanálise e pratique diante de 
um espelho ou com alguém que faça o 
papel de entrevistador. Isso ajudá-lo-á a 
tomar consciência de possíveis lacunas e 
a formar uma opinião sobre os aspetos a 
que convém dar mais atenção. 

DURANtE

Cuide da sua higiene e aparência, vista-
-se de maneira formal e discreta, ele-
gante mas sem excessos, evite a abun-
dância de cores, perfume e acessórios; 
o melhor é preparar no dia anterior o 
que vai levar. Estude bem o itinerário e 
calcule o tempo para chegar à zona com 
bastante antecedência, e à empresa 
pelo menos dez minutos antes; consi-
dere que podem surgir imprevistos. 

Cuide da linguagem corporal: mantenha 
o sorriso e uma atitude aberta e posi-
tiva. Quando o entrevistador o acolher, 

As características mais apreciadas 
num candidato costumam ser: resolu-
ção de problemas, espírito de equipa, 
negociação, assertividade, empatia 
e capacidade de comunicação. Tudo 
isto pode ser posto à prova numa 
entrevista. Eis alguns deslizes a evitar. 

 › Deixar-se levar pelas emoções: tente 
reagir sempre  de forma objetiva e 
sem estados de alma.  

 › Fazer comentários negativos sobre 
experiências anteriores ou pessoas 
com quem tenha trabalhado. 

 › Falar sobre os seus defeitos: se tiver 
que o fazer, tente compensá-los 
com aspetos positivos. 

 › Fingir que compreendeu: se há algo 
que não percebeu, não hesite em 
pedir que o esclareçam.

 › Mentir: é muito grave e pode trazer 
problemas tanto para si como para o 
entrevistador.

 › Falar imediatamente da remune-
ração: mais tarde ou mais cedo, o 
entrevistador há de mencioná-la.

MANTENHA A COMPOSTURA
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inFormaÇÃo JurÍdiCa

Deram-lhe o cargo? Parabéns! 
Mas... Ficou com dúvidas de que o 
contrato que lhe deram para assi-
nar esteja correto? Propuseram-
lhe um contrato a termo e quer 
saber quais são os seus direitos e 
deveres em tal situação? Se pre-
cisa de ajuda, não hesite em con-
tactar o Serviço de Informação 
da DECO PROTESTE. Os nossos 
juristas tentarão ajudá-lo a escla-
recer todas as dúvidas sobre os 
seus direitos e obrigações como 
trabalhador.

aperte-lhe a mão de forma decidida e 
firme, olhe-o nos olhos e cumprimente-
-o pelo nome, se o souber. Mostre-se 
cordial e educado e mantenha uma 
postura correta (nem muito rígida nem 
demasiado descontraída). Utilize um tom 
que mostre interesse pela entrevista e 
vocalize bem. Abstenha-se de emitir opi-
nião sobre questões de caráter político 
ou desportivo; tente não entrar nessas 
áreas. 

Qualquer entrevistador compreenderá 
um certo grau de nervosismo, mas tente 
manter-se tranquilo e mostrar-se seguro 
de si. Isso será mais fácil se tiver prati-
cado o suficiente e for com a lição bem 
estudada: não se trata de recitar de cor 
uma série de dados biográficos, mas de 
falar de forma calma e sensata sobre a 
sua experiência profissional e de res-
ponder com fluidez às perguntas que 
lhe fizerem. 

Não se sinta como o réu num julga-
mento: o entrevistador está à procura 
de uma pessoa e você de um trabalho: 
é a satisfação de ambos que está em 
jogo. Pense que ele tem a obrigação de 
escolher bem, decisão pela qual terá de 
responder no futuro, e que está em jogo 
o seu profissionalismo. Recorde-se disso 
quando o tiver diante de si: ele não está 
lá para lhe fazer a vida difícil, mas para o 
pôr à prova e verificar se é o candidato 
mais adequado; se tiver feito o trabalho 
de casa, não terá  com que se preocupar. 
Não faça de vítima nem procure inspirar 
pena; não está a pedir um favor, mas a 
oferecer um serviço.

Deixe que seja o entrevistador a orien-
tar a sessão e interaja positivamente 
com ele, respondendo às questões e 
expondo as suas dúvidas sempre que 
tiver oportunidade de o fazer. Se tiver 
um perfil tecnicamente adequado para 

o cargo, a sua candidatura irá ganhando 
forma à medida que também for sendo 
visto como uma pessoa de confiança. 

DEPOIS 

Mesmo que o selecionador comente 
consigo o resultado da entrevista, é um 
bom exercício fazer uma reflexão pessoal 
sobre como correu, se acha que se expri-
miu de forma clara, se ficou satisfeito 
com as suas respostas. Anote no caderno 
de atividades as suas impressões: per-
guntas a preparar com mais cuidado, 
aspetos de comportamento a melho-
rar, deficiências de atitude e formas de 
expressão a corrigir. Isso irá ajudá-lo a 
aprender com os erros e a fazer melhor 
numa próxima oportunidade. 

Após a entrevista, vale a pena enviar uma 
mensagem de agradecimento ao entre-
vistador, que servirá também para mos-
trar que continua interessado. 
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O QUE ME VÃO PERGUNTAR?

As entrevistas não são todas iguais, 
mas há perguntas recorrentes que é 
conveniente levar preparadas. Sirva-
-se da informação obtida na autoaná-
lise e anote-a no caderno de ativida-
des para que possa revê-la quando 
necessário. Expresse-se de forma 
clara e seja breve: ao alongar-se, além 
de poder aborrecer o entrevistador, 
corre mais riscos de cometer erros. 
Algumas das perguntas mais frequen-
tes são:

 › Como se descreveria brevemente? 

 › Quais são os seus pontos fortes? 
Pode explicar porquê? 

 › Quais são os seus pontos fracos? 
Que dificuldades lhe criam?  

 › Que obstáculos já encontrou ao 
longo da vida pessoal e profissional? 
Como os enfrentou? 

 › Como se relacionava com os seus 
colegas/chefes? 

 › Consegue trabalhar bem sob 
pressão? 

 › O que o levou a concorrer a esta 
proposta de emprego? O que sabe 
sobre a nossa empresa? 

 › Que aspetos deste cargo mais lhe 
interessam? 

 › Por que pensa ser o candidato mais 
indicado para exercer esta função?  

 › O que é mais importante no traba-
lho? E na sua vida?

PERGUNTAS CRÍTICAS

Às vezes podem fazer-lhe perguntas 
algo difíceis, cuja resposta deve pre-
parar com especial cuidado. Se achar 
que são perguntas discriminatórias ou 
que não respeitam a sua liberdade e 
privacidade, tem todo o direito de se 
recusar a responder. Perguntas do tipo 
“É casado?”, “Tem filhos ou intenção 
de vir a tê-los?”, “Qual é a sua naciona-
lidade?”, são perguntas inadequadas. 
Mas não é conveniente que fique zan-
gado, simplesmente mostre de forma 
respeitosa que não tenciona respon-
der. Pode dizer algo como: “Creio que 
isso não é relevante para o cargo e pre-
firo não responder a essa pergunta.” 
Ou, em alternativa, pode tentar dar a 
volta à pergunta e responder ao que 
pensa estar subentendido, ou seja, dar 
uma resposta como “Creio que o que 
está a querer perguntar é...” ou “Penso 
que o que está a tentar perceber é...”.
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