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A crescente complexidade do mundo do trabalho exige atitudes e

comportamentos de procura ativa de emprego, cujos ingredientes-chave são

tempo, organização, determinação e persistência. Deste modo, para além de

ser preciso procurar anúncios de emprego e formações em diferentes fontes

(websites de divulgação exclusiva desse tipo de anúncios, websites de

empresas específicas, jornais, editais expostos em locais públicos), importa

realizar uma seleção cuidadosa dos anúncios/formações que realmente

interessam e aos quais submeterão candidatura. Esta seleção deverá ser

efetuada tendo em conta critérios pessoais essenciais para cada pessoa

(exemplo: área de estudos, área geográfica, tipo de contrato de trabalho, entre

outros). Poderá ser ainda vantajoso organizar informação sobre os

anúncios/formações selecionados num documento, onde se regista aspetos

centrais tais como: identificação da organização/empresa, referência do

anúncio/designação da formação, tipo de submissão de candidatura (e-mail ou

papel), data e estado da candidatura (exemplo: a aguardar resposta) e

observações (exemplo: acusaram a recepção da candidatura e darão uma

resposta a partir do dia 15 de junho de 2017). Este documento servirá como

síntese do que já foi efetuado e como guia do que poderá ainda ser realizado.

Quais os 

ingredientes-chave?

Este número do Boletim de Carreira tem como tema central, a procura de

formação e de emprego.

São múltiplas as razões para procurar formação e/ou emprego. A finalização

de estudos, as mudanças de percurso profissional e as situações de

desemprego, constituem apenas algumas delas. Encontrar formação ajustada

às nossas necessidades e objetivos de carreira, ou encontrar emprego numa

área do nosso interesse, não depende do acaso. Implica o domínio de

conhecimentos e a aplicação de estratégias específicas que potenciam a

probabilidade de alcançar a formação ou o emprego desejado.

Quais deverão ser os 

primeiros passos?

Um conhecimento aprofundado sobre si e sobre as organizações constitui uma

condição imprescindível para a prossecução de tarefas subsequentes do

processo de procura de emprego ou formação, como a elaboração do

Curriculum Vitae (CV). O CV é frequentemente o 1.º momento de um processo

de recrutamento e seleção, sendo que é a partir deste que o empregador faz

uma primeira triagem dos/as candidatos/as com o perfil desejado para o posto

de trabalho em causa. A sua elaboração deve, por isso, ser cuidadosa. Ainda

que deva ser adaptado a cada tipo de entidade/posto de trabalho, o CV deve

cumprir alguns parâmetros gerais. Ao nível da imagem, deve ser apresentado

em folhas A4 brancas (máximo: 2 páginas), com espaçamento entre linhas

suficiente para permitir uma leitura agradável, com o mesmo tipo de letra e

estilo de formatação (por exemplo, no caso das datas), e conter uma foto tipo

atual e sóbria. Quanto ao conteúdo, deve conter a informação mais relevante

para o posto de trabalho em questão, verbos de ação na 1ª pessoa, palavras

simples, frases e parágrafos curtos. Não pode conter erros ortográficos e

gramaticais, sendo aconselhado o evitamento do uso de siglas. O CV poderá

ainda ser acompanhado por uma Carta de Motivação, onde o/a candidato/a

pretende clarificar as suas motivações e em que medida o seu perfil de

competências permitirá corresponder às expectativas de desempenho

inerentes ao emprego/formação em questão.



Numa escala de 1 (pouco) a 5 (muito), como avalia o seu desempenho em

entrevistas de emprego? Caso ainda não tenha tido qualquer

experiência desse cariz, pense em situações similares em que tenha

estado sob a avaliação.

Sabia que...? Para se criar uma impressão acerca de alguém não é preciso

muita informação nem muito tempo. Este é um dos motivos que suportam a

importância e o impacto positivo de uma elaboração cuidada do CV e a

preparação de momentos de entrevista de emprego2 .
2 O próximo Boletim de Carreira abordará a entrevista de emprego.
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O Boletim de Carreira N.º 6 será lançado em novembro do próximo ano letivo. Esteja atento/a!

Como ser 

empreendedor/a na 

procura do 1.º 

emprego?

Ligações Úteis

O Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) é o serviço público de

emprego nacional, cuja missão centra-se na promoção da criação e da

qualidade do emprego e no combate ao desemprego. A inscrição no IEFP não

acarreta qualquer custo e garante o acesso a diversos serviços, como cursos

de formação, estágios, ofertas de emprego, medidas temporárias de apoio à

empregabilidade e ao empreendedorismo. Em particular, a consulta e a

candidatura a vagas de emprego pode ser efetuada on-line em

www.netemprego.gov.pt.

A Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP) é a associação pública nacional

representativa dos profissionais em Psicologia. Em Portugal, o acesso à

profissão de Psicólogo/a implica a obtenção do grau de Mestre na área da

Psicologia e a consequente realização de um estágio profissional de 12

meses, de acordo com um projeto de estágio submetido e acompanhado por

um/a orientador/a. Poderá obter informação mais detalhada sobre os estágios

profissionais e outras questões, como formações acreditadas pela OPP, em

www.ordemdospsicologos.pt.

A atual situação socioeconómica vigente a nível europeu reflete-se em taxas

mais elevadas de desemprego, colocando desafios acrescidos e particulares

àqueles que estão à procura do seu 1.º emprego. Por exemplo, no caso de

diplomados do Ensino Superior cujo exercício da sua profissão exige a

realização de um estágio profissional para acesso às respetivas ordens

profissionais, poderá ser mais difícil a criação do próprio emprego. Porém,

importa referir que o empreendedorismo1 não implica necessariamente a

criação da própria empresa. Ser empreendedor requer criar, renovar ou

inovar. Deste modo, é possível ser empreendedor dentro de uma empresa já

existente. Neste sentido, também se pode ser empreendedor na procura do

1.º emprego/estágio. E a questão que se levanta é Como?. Se pensarmos na

procura do 1.º emprego/estágio, quer seja através do envio de candidaturas

espontâneas, quer seja através da resposta a anúncios de emprego/estágio,

pode ser particularmente pertinente selecionar um número muito restrito de

organizações de interesse e, juntamente com os documentos standard (Carta

de Motivação e Curriculum Vitae), solicitar um contacto presencial para

apresentar uma proposta de projeto de estágio. Esta proposta deverá ser

construída após um estudo aprofundado da organização à qual se está a

candidatar, com o objetivo de apresentar ideias (serviços ou produtos de

Psicologia) inovadoras, que acrescem valor à organização em causa. Isto é

também ser empreendedor. E, deste modo, poderão aumentar a probabilidade

de se destacarem em relação a outros/as candidatos/as, captando uma maior

atenção e interesse por parte do empregador.
1 O Boletim de Carreira N.º 4 foi dedicado ao tema do Empreendedorismo.


