
8. APRESENTAÇÃO NA ENTREVISTA

DESAFIO PARA O EMPREGO



O QUE VESTIR PARA UMA ENTREVISTA DE EMPREGO?

• A entrevista de emprego é um dos momentos cruciais no processo de procura de

emprego, pelo que é normal que sinta ansiedade, stress e nervosismo.

• Em Desafios anteriores já analisámos os procedimentos de preparação de entrevista,

algumas perguntas e respostas que são comummente feitas durante a entrevista, e

também alguns mecanismos de auto-conhecimento.

Mas … A apresentação e o aspeto visual também contam. O que devemos vestir para uma

entrevista de emprego?



O QUE VESTIR PARA UMA ENTREVISTA DE EMPREGO?

1. Empresa: Analise o perfil da empresa, por exemplo, se permite o uso de calças de ganga

ou se segue um padrão mais formal.

2. Cargo: Após análise do perfil da empresa, é importante percebermos qual o cargo a

que nos estamos a candidatar para adequação da apresentação. Por exemplo, o perfil

da empresa é bastante informal, no entanto estamos a fazer candidatura a um cargo

superior – podemos vestir umas calças de ganga com uma camisa e um blazer

(informal+formal).



O QUE VESTIR PARA UMA ENTREVISTA DE EMPREGO?

3. Cor: a psicologia da cor oferece-nos uma visão geral sobre os sentimentos e sensações que 

cada cor transmite.

• Castanho: Sólido e neutro, transmite sensações como a calma e tranquilidade;

• Azul Marinho: transmite calma e confiança;

• Cinza: uma cor bastante neutra que transmite sofisticação;

• Preto: é a cor ideal para empresas mais informais, e transmite a sensação de poder e autoridade;

• Vermelho: deve ser incluído como um complemento/acessório para não ser muito chamativo. 

Transmite paixão e energia.

• Branco: é a cor da simplicidade e da veracidade. 



O QUE VESTIR PARA UMA ENTREVISTA DE EMPREGO?

Regras básicas que são transversais a qualquer empresa e que devemos garantir: 

• Cuidados com higiene pessoal;

• Roupa com cores sólidas e sem padrões: o importante é que o entrevistador se foque nas 

nossas competências e não na nossa roupa.

• Cores Neutras para não retirar a atenção do entrevistador e apresentar-se de forma simples;

• Camisa e blazer são sempre uma boa opção;

• Sapatos de cor escura;

• Maquiagem leve.



DESAFIO DA SEMANA …

• Partilhar com o SAFE a fim de obter mais informações 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

