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Afinal, o que se 

pretende numa 

entrevista de 

emprego?

Existe uma receita 

única para se ser 

bem sucedido numa 

entrevista de 

emprego?

Para o empregador, a entrevista de emprego constitui a oportunidade ideal para

perceber qual é, efetivamente, o candidato que melhor se enquadra no perfil

desejado. É, através dela, que o empregador procurará aprofundar aspetos

relevantes descritos no CV do candidato e esclarecer outros não mencionados

no CV mas centrais para o exercício das funções pretendidas.

Para o candidato, a entrevista de emprego deve ser entendida como uma

oportunidade única para refletir sobre quem foi, quem é e quem quer ser. Deste

modo, além de ser crucial conhecer-se a si mesmo no momento atual, torna-se

prioritário explorar o que realmente ambiciona para o seu projeto de vida e de

carreira. Esta reflexão prévia permitirá ao candidato avaliar se a organização à

qual se candidata e a oferta de emprego corresponde aos seus objetivos

enquanto profissional (e não só).

Esta fase do processo de recrutamento e de seleção é, por si, um momento

privilegiado para exploração de carreira.

Cada entrevista de emprego é única. Por um lado, o indivíduo está em

constante desenvolvimento e, como tal, em diferentes momentos da sua

carreira, poderá reconhecer competências e valores de carreira distintos,

valorizar determinados papéis de vida, reforçar objetivos de vida ou até definir

outros. Por outro lado, as organizações são diferentes entre si, quer seja nas

políticas de trabalho, quer seja no estilo de liderança, quer seja nos valores ou

objetivos organizacionais, entre outros aspetos. Consequentemente,

organizações distintas procuram perfis de colaboradores igualmente distintos.

Como tal, numa situação de entrevista de emprego, dois avaliadores para duas

organizações diferentes, ainda que a recrutar alguém para executar o mesmo

tipo de funções, sustentarão a avaliação dos candidatos tendo em conta um

conjunto de parâmetros distintos, ou os mesmos parâmetros mas,

possivelmente, com uma ponderação diferente. Partindo destes pressupostos,

parece-nos imprudente assumir que existe uma receita universal para se ser

bem sucedido numa entrevista de emprego. Existe, sim, um trabalho prévio de

preparação e um leque de atitudes e de comportamentos que deverão ser tidos

em consideração num momento de avaliação, como a entrevista de emprego.

A procura de emprego exige um conhecimento aprofundado

sobre si, sobre o mundo do trabalho em geral, e sobre as

organizações em particular. Implica ainda a transformação

desse mesmo conhecimento em ações embebidas de uma

intencionalidade caracterizada pela definição clara de

objetivos de vida e de carreira. Esta postura ativa do indivíduo

permite-lhe-à assumir-se como o principal agente ao longo das

várias fases do processo de recrutamento e de seleção. No

Boletim de Carreira N.º 5 abordamos a importância de uma

elaboração cuidada do Curriculum Vitae (CV).

O prometido é devido. Novo ano letivo, e aqui está o Boletim de Carreira N.º 6 para explorar e refletir

acerca de uma das etapas mais fulcrais do processo de procura de emprego: a entrevista de emprego.

Finda esta etapa com sucesso, segue-se geralmente o momento da entrevista. O que importa saber sobre esta

etapa? Esta é a questão central à qual pretendemos desbravar a resposta ao longo das próximas linhas.



Sugestão de exercício: Pesquise anúncios de emprego, e selecione um do seu interesse.

Imagine várias questões desafiadoras, passíveis de surgir em contexto de entrevista de emprego

(aquelas cuja resposta deixá-lo-iam aparentemente em desvantagem em relação a outros

candidatos, como por exemplo, questões sobre experiência profissional no caso de estar a

iniciar o seu caminho no mercado do trabalho). Antecipe cuidadosamente as suas respostas,

assim como novas questões decorrentes das mesmas. Escreva todas as questões e todas as

respostas. Convide um colega a interpretar o papel de recrutador e a usar o seu guião de

questões, mas dê-lhe liberdade para colocar questões não antecipadas por si. Façam um role-

play, e reflitam criticamente sobre o vosso desempenho. Independentemente da autoavaliação

efetuada, acreditem que ambos conseguiram realizar um excelente exercício de treino e de

preparação para situações futuras deste cariz.
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Afinal, o que importa 

saber e fazer perante 

a oportunidade de 

uma entrevista de 

emprego?

Ligações Úteis

O Seminário de Gestão Pessoal da Carreira (GPC) é uma atividade da Escola de

Psicologia que visa promover competências centrais para transições de carreira bem

sucedidas, através de uma abordagem centrada nas atitudes e comportamentos de

empregabilidade dos estudantes e orientada por psicólogos com formação específica

na área. As inscrições para 1ª edição do ano letivo 2017/18 já estão abertas e deverão

ser formalizadas através do envio de e-mail para servpsi@psi.uminho.pt até dia 23 de

janeiro de 2018. Poderá obter mais informação em www.psi.uminho.pt

A Associação Portuguesa para o Desenvolvimento da Carreira (APDC) é uma

associação dedicada à disseminação da investigação e de boas práticas no âmbito da

promoção do desenvolvimento de carreira ao longo da vida. É constituída por

profissionais especializados que, em diferentes momentos de transição de carreira,

poderão fornecer um apoio personalizado, essencial para uma abordagem assertiva à

procura de emprego e aos vários desafios propostos por um mundo de trabalho,

continuamente em transformação, e caraterizado por elevada competitividade. Poderá

obter informação mais detalhada sobre a APDC em www.apdc.eu.

Importa saber que a entrevista de emprego é um momento de avaliação, quer

para o recrutador, quer para o candidato. O recrutador tem como objetivo

avaliar em que medida o candidato tem o perfil indicado para o exercício das

funções em causa, enquanto o candidato pretende, de algum modo, avaliar

em que medida a organização e a proposta de trabalho satisfaz determinadas

condições consideradas centrais para si. Uma mesma abordagem face a

diferentes entrevistas de emprego pode não ser adequado, quando estamos a

dirigir-nos a avaliadores e, sobretudo, a organizações completamente

distintas. Deste modo, devemos encarar cada entrevista de emprego como

uma oportunidade privilegiada e única para demonstrar as nossas qualidades

e o nosso potencial contributo para o crescimento da organização no

mercado. E ainda que não haja uma receita universal para se ser bem

sucedido numa situação desta natureza, existe um conjunto de

recomendações que devem ser consideradas: ser pontual, não descurar a sua

apresentação visual, manter o contacto visual com o(s) entrevistador(es),

ouvir atentamente as perguntas, ser conciso, claro e honesto nas respostas,

adotar uma postura cordial, de respeito para com o outro, e uma atitude

positiva em relação a si e ao futuro, demonstrar interesse e motivação

relativamente ao posto de trabalho a que se candidata, destacar os

conhecimentos e competências que adquiriu até ao momento e que se

relacionam com o posto de trabalho ao qual se candidata. Em suma, encare a

entrevista de emprego como a sua oportunidade de vingar no mercado de

trabalho, mas não se esqueça que não há avaliadores (organizações) iguais

e, por isso, procure conhecer o avaliador/a organização, e antecipar/ensaiar

cada entrevista de emprego tendo em conta esse mesmo conhecimento.

http://www.psi.uminho.pt/

