
2. PREPARAÇÃO DE ENTREVISTA

DESAFIO PARA O EMPREGO



ENTREVISTA

A entrevista é, habitualmente, a última fase do processo de seleção. É aqui que tem a

oportunidade de mostrar o seu valor e trocar informações com o empregador.

Ou seja, 

• Quem entrevista pretende recolher mais informação sobre o candidato;

• O entrevistado poderá avaliar se o posto de trabalho corresponde às suas expectativas.

É o momento decisivo!



MAS, O QUE PODEMOS FAZER PARA PREPARAR A 
ENTREVISTA?

• Antes da entrevista deverá:

• Obter o máximo de Informação sobre a Empresa e a função a desempenhar (se possível);

• Conhecer as suas competências, os seus pontos fortes e menos fortes;

• Preparar documentação essencial e verificar a data, hora e local da entrevista;

• Apresentar-se de forma cuidada e profissional.



INFORMAÇÃO SOBRE A EMPRESA

O principal objetivo do recrutador durante uma entrevista é:

• Conhecer o seu comportamento;

• Avaliar as suas competências para realizar a função para a qual está a contratar;

• Perceber se as suas expetativas vão de encontro com as da empresa.

Assim sendo, é muito importante que a sua prestação durante a entrevista seja o mais

profissional possível, e que consiga demonstrar que efetivamente é a pessoa certa para a vaga em

questão. É necessário ter conhecimento sobre a dinâmica, área de atuação e projetos da

empresa para que possa - através das suas experiências e competências - relacionar, identificar e

contribuir positivamente para o sucesso da mesma.



COMPETÊNCIAS, O QUE SÃO?

Entre as várias definições de competências, uma das mais conhecidas baseia-se no CHA:

Conhecimentos 

• Parte técnica da 
competência e remete-

nos para as aprendizagens 
como Cursos, Formações,  

Workshops, etc. 

‘’Saber como se faz’’

Habilidades

• Constitui a parte prática 
e está muitas vezes 
relacionada com a 

experiência profissional, 
voluntariados, etc.

‘’Saber fazer’’

Atitudes

• Relaciona-se com a parte 
comportamental, valores, 
sentimentos e emoções.                 

‘’ Querer fazer’’



PONTOS FORTES E MENOS FORTES, COMO IDENTIFICAR?

• Na gestão, existe uma ferramenta muito frequentemente utilizada e que permite o planeamento e

diagnóstico estratégico chamada Análise SWOT.

• Esta ferramenta pode também ser utilizada para refletirmos sobre nós próprios e conseguirmos

identificar de melhor forma:

• Os nossos pontos fortes: aquilo que fazemos de melhor e para o qual temos maiores competências a nível

profissional e pessoal (por exemplo: pessoa pragmática, organização, excelente domínio do Excel, etc.)

• Os pontos fracos: são os pontos que não dominamos e que devemos melhorar (por exemplo: pessoa ansiosa,

pouco pontual, fraco domínio língua inglesa, etc.)

• Oportunidades: são os fatores externos que poderão ajudar a alcançar o seu objetivo (por exemplo: pessoas,

rede de contactos, nova formação, etc.)

• Ameaças: são os obstáculos/desafios que deverão ser superados (por exemplo: pessoas, conjuntura económica,

escassez de ofertas de emprego, etc.)

Strenghs (Pontos fortes)

Weaknesses (Pontos fracos)

Opportunities (Oportunidades) 

Threats (Ameaças)



PREPARAR DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL E VERIFICAR A DATA, 
HORA E LOCAL DA ENTREVISTA

Porquê?

Para facilitar os processos. Muitas vezes vamos a entrevistas e o recrutador pede para

iniciarmos trabalho logo no dia seguinte.

De forma a evitar deslocações extra, se tivermos a documentação essencial connosco,

entidade poderá de imediato iniciar os procedimentos formais para elaboração de contrato

e outros adjacentes à contratação.



IMAGEM

• Chegar alguns minutos antes do início da entrevista;

• Apresentar-se de forma cuidada e profissional;

• Demonstrar capacidades de comunicação;

• Mostrar simpatia e agir de forma educada e respeitosa;

• Cumprimentar quem o/a recebe;

• Sentar-se quando convidado/a;

• Participar ativamente na entrevista;

• No final agradecer a oportunidade da entrevista.

Cabelo; Barba; Unhas; Roupa; 

Calçado; Etc. 



DESAFIO DA SEMANA …

• Reflexão sobre Competências

• Construção de Análise SWOT pessoal

• Objetivo: Autoconhecimento e preparação de futuras entrevistas

• Opção: Partilhar com o SAFE a fim de obter dicas, comentários e outros. Para isso,

poderá utilizar o email safe@cm-ílhavo.pt como via de contacto.

MANTENHA-SE ATIVO E BOA SORTE!

mailto:safe@cm-ílhavo.pt

