
Competências transferíveis ……

Já ouviram falar?

Há competências que são específicas de uma determinada profissão ou

cargo, outras que podem ser utilizadas ao longo da vida seja qual for o

desafio profissional que enfrente.

Os especialistas em recrutamento e gestão de carreira chamam-lhes

“competências transferíveis” e a sua relevância tem vindo a ganhar

destaque no que se antecipa ser ….



o trabalho do futuro

Comunicação eficiente

Capacidade de planeamento

Entusiasmo

Proatividade



Que competências são 
valorizadas pelas Organizações?

Atitude positiva e 
proativa

Flexibilidade e 
abertura à mudança 

Capacidade de 
comunicação

Compromisso e 
responsabilidade



O processo de recrutamento

• Blockchain

• Necessário o registo numa plataforma que orienta a construção do CV fazendo realçar determinadas 

palavras que irão, por sua vez, ser pesquisadas pelas Empresas. 

• Live Jobs - plataforma de emprego

• LinkedIn – Start your career

• Hoje, a grande maioria dos recrutadores utilizam o LinkedIn como uma das principais fontes de 
recrutamento. 

• Para quem procura um novo emprego, é importante estar dentro desta rede social, com o perfil 
atualizado.

• O LinkedIn oferece a possibilidade de criar um perfil onde, para além de informações pessoais como 
nome e foto recente, é possível descrever a sua vida profissional, num currículo online.



O impacto da pandemia no processo de 
recrutamento

• A maioria das empresas vai combinar trabalho virtual com presencial, porque 

isso implica poupança de custos e tempo para as Empresas. 

• As entrevistas de emprego irão continuar em grande parte a ser realizadas 

virtualmente. 

• Esta metodologia ajudou as empresas a racionalizar os processos de 

recrutamento, a melhorar a diversidade na Contratação e a contratar 

melhores talentos, ultrapassando barreiras geográficas. 



Etapas no ingresso ao mercado do trabalho

• Conhecimento das empresas - Quais as Empresas/Organizações/Instituições 

onde posso aportar valor acrescido, ser feliz e realizar-me?

• Elaboração do CV - Como elaborar o CV de forma apelativa, simples e 

objetiva de forma a destacar e a merecer a atenção do empregador?

• Realização de testes e entrevista - Que comportamentos é necessário 

revelar nestas etapas do processo de candidatura para ter sucesso?



• Work Life Balance

• Liberdade de informação

• Plataforma GlassDoor

Conhecimento sobre a empresa



Elaboração do CV 

O curriculum vitæ deve refletir as suas competências:

• Técnicas e científicas

• Excel, Word, Origin, Corel, …

• Psicológicas

• Gosto do desafio e de aprendizagem.

• Sociais

• Trabalho de equipa;

• Planeamento e organização de atividades;

• Maturidade e resiliência associados ao desenvolvimento de 
inteligência emocional.



…assim como as suas competências extras:

• Empreendedorismo

• Trabalho em férias

• Voluntariado

• Cursos de línguas

• Cursos de competências complementares

• Desporto

• etc., etc., etc.

E assim criar DIFERENCIAÇÃO do seu CV.

Simplicidade e objetividade do CV é quanto basta.



Algumas dicas:

• Boa sequência da informação.

• Sintético q.b.

• Indique no seu CV apenas as línguas estrangeiras que domina.

• Qualifique-as (muito bom, bom ou médio) e especifique o nível de
conhecimento que tem (oral e/ou escrito).

• Um certificado oficial é sempre útil.

• Viagens, estudos no estrangeiro, desporto e todas as experiências
relevantes devem ser referidas no CV ou durante a entrevista.

• Realce apenas unidades curriculares com temas orientados para o lugar
e empresa a que se candidata.

• Boa legibilidade e sem erros ortográficos



Uma nova tendência é o 
"Short CVs"

• Não ultrapassam uma página A4.

• Mais fáceis e rápidos de ler para o recrutador.

• Necessidade de focar apenas no fundamental.

• Demonstram capacidade de síntese.

• Mais apelativos visualmente.

• Em nota de rodapé, podem remeter para um
CV longo (ex: LinkedIn).



Carta de motivação

• Personalize a carta, adaptando-a à vaga a que se candidata e mostrando o que 
o/a torna especial.

• Conte a sua história e mostre como se adapta à vaga e que mais-valias pode 
trazer à empresa.

• Destaque as suas qualidades e competências, facilitando a leitura.

• Mostre que se adapta à “cultura da empresa” (pesquise antes!!!).

• Termine com uma pergunta. 
Será que podemos agendar uma reunião para discutirmos algumas ideias que tenho sobre (o 
assunto) ... ?



O Teste Psicotécnico
• Os testes são uma forma de selecionar candidatos, geralmente antes da entrevista.

• Conjunto de  exercícios para  avaliar aspetos como o desenvolvimento mental, as 
aptidões, capacidades, conhecimentos...

• São testes normalmente escritos e cronometrados para os quais existe uma única 
resposta correta.

• A limitação no tempo permite perceber como o candidato reage à pressão, qual a sua 
rapidez de raciocínio, o  tipo de gestão do tempo...

Mantenha-se calmo antes e durante a sua execução

É muito importante ouvir com atenção as instruções!



Preparação para a entrevista

• Pesquise o máximo de informação sobre a Organização / Instituição / Empresa a 

que se candidata e sobre o próprio mercado onde ela está inserida.

• Garanta que sabe a localização da Organização / Instituição / Empresa, caso lhe 

sejam colocadas questões sobre isso (ex. forma de se deslocar para a Organização / 

Instituição / Empresa).

• Esteja disponível para partilhar aspetos genéricos da sua vida pessoal.

• Evite pensar e dizer “Fico sempre nervoso/a e ansioso/a para entrevistas”.

• Faça uma revisão da literatura relativamente à área a que se candidata.

Entrevistas via digital (Skype, Microsoft Teams, Zoom, WhatsApp, etc)



Preparação para a entrevista

Dress Code:

• A roupa a utilizar na entrevista à distância deve ser do mesmo estilo que usaria 

numa entrevista presencial.

• Alguns tipos de roupa e acessórios podem ser prejudiciais numa videochamada: 

procure usar roupas com cores neutras.

• Os acessórios devem ser discretos, pequenos e silenciosos. 

Entrevistas via digital (Skype, Microsoft Teams, Zoom, WhatsApp, etc)



Preparação para a entrevista

• Porque se candidatou a esta Organização/ Instituição / Empresa?

• Quais são as suas qualidades pessoais/pontos fortes.

• Quais são os seus pontos a melhorar?

• Onde é que se vê daqui a 5 anos?

• Tem disponibilidade para trabalhar fora do país?

• O que sabe sobre a nossa empresa?

• O que pensa do trabalho presencial e do trabalho à distância? Já teve alguma 

experiência destas duas situações?

Questões que são comuns em todas as entrevistas.



Durante a entrevista
• Telemóvel desligado. 

• Desligue também os sons de outras aplicações para evitar interferências / interrupções

• Pontualidade

• Cuidado com as Perguntas

• Olhar

• Mãos

• Face e sorriso

• Corpo/Postura

• Voz

• Comunicação



A Inteligência Artificial no contexto de seleção e
do trabalho

• Tendo em conta o tempo gasto e a quantidade de trabalho operacional e os custos no 
processos de recrutamento e seleção, as empresas cada vez mais recorrem à Inteligência 
Artificial para substituir os profissionais de RH. 

• A Inteligência Artificial é uma ferramenta que viabiliza e facilita as tomadas de decisões 
por meio de uso de dados.

• A Inteligência Artificial introduziu uma democratização no processo, porque assenta em 
dados, habilidades e competências podendo evitar processos enviesados excluindo 
minorias, mulheres e outros indicadores associados a preconceitos.



Trabalho presencial vs. Trabalho à distância

• Vantagens vs. desvantagens do trabalho à distância.

• Vantagens vs. desvantagens do trabalho em grupo presencialmente ou à 
distância.

• Gerir equipas que trabalham em diferentes locais exige uma liderança 
extraordinária, apoiadas em meios tecnológicos para garantirem 
proximidade e o funcionamento em equipa.



Gestão do Tempo, Trabalho em Equipa e Liderança

• Qual o trabalho que preferimos e que gostamos de fazer?

• Quais as tarefas por onde gostamos de começar o nosso dia?

• Qual a mudança de direção que podemos fazer na nossa carreira?

• Quais os objetivos que gostaríamos de atingir?

• Como nos podemos sentir bem connosco próprios?

Gestão do Tempo

Uma prioridade é uma tarefa que fazemos antes de outra. Estabelecer prioridades é 
saber distinguir o que é urgente e o que é importante, pois podem ser qualidades 
distintas de uma mesma tarefa.

O que desgasta, não é o que fazemos, mas sim o que não fazemos



Gestão do Tempo, Trabalho em Equipa e Liderança

O que é uma equipa? 

• É um conjunto de Pessoas que têm um objetivo comum, ainda que cada 

um tenha a sua função e os seus objetivos individuais. Partilham 

informação, ajudam-se mutuamente e encontram soluções em conjunto. 

Em conjunto, criam um bom ambiente de trabalho, harmonioso e 

produtivo.

Trabalho em Equipa

Que histórias conhece que permitam uma reflexão sobre espírito de equipa?



Gestão do Tempo, Trabalho em Equipa e Liderança
Quais são as caraterísticas individuais facilitadoras da coesão e do espírito de

equipa?

• dar o melhor de si próprio.

• sentir-se responsável pelo trabalho de todos.

• ajudar o outro a ser melhor e a ter um melhor 

Desempenho.

• preocupar-se com o resultado do trabalho dos 

outros e da equipa no seu todo.

• ajudar o outro a ser e a fazer cada vez melhor.

“Para ganhares, ninguém tem de perder”

• querer encontrar soluções para as várias questões.

• sentir-se apoiado e aprovado.

• cooperar sem restrição.

• estar aberto a deixar-se influenciar pelos outros.

• sentir-se responsável pelos resultados da equipa.



Porquê o tema da Liderança?

• O processo de liderança constrói-se ao longo da vida. O percurso académico 
é um bom momento para potenciar e desenvolver princípios, valores e 
comportamentos que favorecem o exercício da liderança.

• É um bom contexto para evidenciar na entrada do mundo do trabalho, de 
que forma foi revelando ao longo do seu percurso a sua competência para 
liderar.

• A liderança é um processo de aprendizagem. Mais do que um processo 
inato, como tradicionalmente era considerado.

Gestão do Tempo, Trabalho em Equipa e Liderança



O que é liderar?

• Liderar é a capacidade de um indivíduo para influenciar, motivar e habilitar outros a contribuírem para a 

eficácia e o sucesso da Organização.

• Liderar é inspirar, estimular e influenciar, tendo como objetivo o desenvolvimento das pessoas.

• A liderança é um processo de aprendizagem. Mais do que um processo inato, como tradicionalmente era 

considerado.

• O líder encoraja as pessoas com quem trabalha a serem altamente eficazes, eficientes e competentes.

• O líder ajuda as pessoas a desenvolver a sua capacidade de acrescentar valor a elas próprias, ao trabalho, 

à equipa, ao líder e à Empresa/Organização. 

Gestão do Tempo, Trabalho em Equipa e Liderança



Linguagem positiva

• A linguagem que utilizamos é responsável pelos resultados que obtemos no decurso 
da nossa vida:

• Comunique sempre de forma positiva! Linguagem positiva induz pensamentos 
positivos!

• Comunicar  de   forma   positiva   exige  um  exercício contínuo e permanente, 
reorientando as palavras e as imagens mentais. 

• Diga o que pensa, mas de modo proativo.

• Evite iniciar frases com a palavra “não”.



Comunicação
Comunicar!

Essencial para fazer chegar aos outros os nossos conhecimentos e valores. A 
transmissão da informação tem de ser:
• Clara
• Eficaz

Durante a vida académica:
• Colegas
• Professores
• Funcionários
• …



Comunicação

Linguagem Corporal: Ted Talk da Amy Cuddy sobre Body Language

Tipos de Comunicação:
• Verbal

• Escrita
• Oral

• Não Verbal
• Linguagem Corporal
• Roupa/Acessórios/Cores/Cheiros
• Ocupação física do espaço

Expressões Faciais
Postura

Gestos
Olhar

Voz



Muito Obrigada


