
7. QUE PROFISSÃO?

DESAFIO PARA O EMPREGO



QUAL SERÁ A MELHOR PROFISSÃO PARA MIM?

• A orientação vocacional permite conhecer-se a si próprio através de uma avaliação dos seus

interesses, capacidades, entre outras características pessoais. Este autoconhecimento irá

apoiar a tomada de decisão dos percursos escolares/profissionais que mais se adequam a si. A

sua motivação e capacidades são, a longo prazo, a melhor garantia de uma boa escolha.

• Outro aspeto importante é conhecer bem todas as opções de formação que existem e que

preenchem os seus requisitos (área geográfica, formação especializada, ensino superior ou

outro tipo de formações) e ainda carreiras profissionais aconselhadas de acordo com o seu

perfil e com empregabilidade de acordo com as suas preferências (área geográfica,

remuneração, etc.).



ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL

• Quem?

• Jovens em busca de orientação vocacional;

• Jovens à procura do primeiro emprego;

• Pessoas à procura de novo emprego;

• Pessoas que pretendem mudar de profissão (Reconversão profissional)

• Quando?

• Sempre que sentir necessidade de respostas e de orientação profissional.



ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL

Como?

• Para obter as respostas que procura, é necessário que se conheça muito bem, o que o 

motiva, o que não gosta e de que forma agiria em determinadas situações.

• Sugerimos que faça mais do que um teste de orientação para ter a certeza da 

área/profissão ideal para si. Sugerimos os seguintes sites onde poderá efetuar o teste 

online e gratuito:

• https://educamais.com/teste-orientacao-vocacional/

• https://www.arealme.com/career/pt/

• https://www.designthefuture.pt/Home.aspx

https://educamais.com/teste-orientacao-vocacional/
https://www.arealme.com/career/pt/
https://www.designthefuture.pt/Home.aspx


FORMAÇÃO

• Após o teste de orientação profissional deverá procurar instituições de ensino que 

ministrem cursos/formações/etc. na área profissional pretendida.

• Exemplos (área geográfica)

– Universidade de Aveiro;

– ISCIA;

– IEFP, IP;

– AIDA;

– IPSS como a CERCIAV ou CASCI;

– Entre Outros.



CARREIRA PROFISSIONAL

• Deve perceber qual o nível de empregabilidade da profissão;

• Verificar nos meios de comunicação de ofertas de emprego se existem muitas ofertas 

para essa área;

• Verificar as remunerações/condições médias oferecidas a profissionais dessa área.



DESAFIO DA SEMANA …

• Objetivo: Exercício de Autoconhecimento –Teste de Orientação Profissional

• Opção: 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

