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O que devo fazer nos primeiros 
momentos no Estágio? 

Como me devo comportar? 

Como será a entrevista 
com o tutor? 

Não me sinto 
preparado/a e agora? 

Que atitudes devo 
adotar e evitar 

para rentabilizar o 
meu trabalho? 
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 De forma a otimizar a preparação dos alunos que irão realizar a FCT e, 

simultaneamente, contribuir para a sua segurança neste sentido, 

apresentam-se alguns conselhos e sugestões que devem ser tidos em 

consideração aquando do primeiro contacto com a entidade recetora de 

estágio.  

 

Não se pretende que sejam interpretados como regras, mas sim com uma 

possível ajuda para obter um trabalho mais confiante e sucesso pessoal. 

 

 Numa fase prévia à entrevista, o aluno deverá pesquisar e aprender algo sobre a 

entidade recetora. Atualmente, a maioria das empresas ou instituições dispõem de 

Sites na Internet, que permitem compreender melhor o seu funcionamento. ATENÇÃO: 

contudo, o aluno não deve mostrar que sabe demais sobre a instituição/empresa. Deve 

utilizar essa informação para fazer algumas perguntas sobre a mesma, revelando 

assim o seu interesse e curiosidade. 

 

 Aponte num papel todas as perguntas que pensa que o tutor lhe poderá fazer. De 

seguida, prepare algumas respostas e escreva-as por baixo das perguntas. Escrever 

as perguntas e as respostas ajudá-lo-á a pensar sobre elas e a recordá-las. Pratique 

com alguém as respostas a essas mesmas perguntas, treinando assim a sua postura 

perante as mesmas. 

 

 Encontre algo positivo sobre a instituição/empresa enquanto pesquisa as 

informações sobre a mesma. Assim terá a oportunidade de falar desses conteúdos com 

o entrevistador, realçando o seu interesse e motivação.  

 

 

Estratégias para uma 
integração positiva na 

Formação em Contexto de 
Trabalho (FCT) 
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Pense nas suas fragilidades. Deve estar preparado para que lhe façam referência a 

uma área ou função onde não se sente muito à vontade. Atenção: Se não lhe for 

perguntado, pode encontrar uma maneira de incluir isso na entrevista. O tutor espera 

ouvi-lo falar nos seus pontos fortes, mas não espera ouvi-lo falar das suas fragilidades 

ou "necessidades". Assim, apreciarão a sua sinceridade e humildade. Entretanto, 

assegure-se de que essas fragilidades podem ser facilmente remediadas e que está 

disponível para aprender. 

 

 

 

Se você não conhecer exatamente o local de estágio, tente sair uma hora mais cedo 

para chegar a tempo. Independentemente de uma boa desculpa, um atraso dá logo uma 

impressão negativa sobre si.  

 

 

 

 

 

 Comportamentos recomendáveis ao aluno: 

 Apresentar-se, saudando quem o recebe; 

 Aguardar que o convidem a sentar-se; 

 Sentar-se e manter uma postura adequada ao contexto profissional; 

 Mostrar-se atento e interessado; 

 Olhar de frente tutor e os restantes técnicos, revelando uma escuta 

ativa; 

 Responder com determinação às perguntas colocadas; 

 Pedir esclarecimentos, delicadamente, sempre que uma questão não 

lhe parecer clara; 

 

Quanto mais positiva for a primeira 
impressão, mais hipóteses terás de te 

sentires integrado e adaptado no 
local de estágio. Assim, mostrar 

CONFIANÇA, SIMPATIA e 
HUMILDADE é uma mais-valia para 

ti! 
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 Comportamentos a evitar pelo aluno: 

 Cortar a palavra ao tutor e restantes técnicos; 

 Mexer-se continuamente na cadeira; 

 Mostrar arrogância ou outros comportamentos inapropriados ao 

contexto; 

 Uma linguagem inapropriada – gírias e vocabulário muito informal são 

prejudiciais. 

 Autoelogiar-se (pode conduzir a rótulos negativos); 

 Mastigar pastilha elástica; 

 

 

QUESTÕES QUE PODERÃO SURGIR DURANTE A 

ENTREVISTA 

 Pelo entrevistador: 

 Quer falar mais pormenorizadamente sobre a sua experiência 

profissional e sobre as funções/atividades referidas no seu currículo? 

 Porque razão decidiu realizar estágio nesta instituição? 

 O que sabe acerca dela? 

 Como acha que a sua experiência pode interessar à nossa instituição? 

 

 

 Pelo entrevistado: 

 Que funções poderei exercer na sua empresa/instituição? 

 As funções são desenvolvidas individualmente ou em grupo? 

 Poderei frequentar ações de formação dentro ou fora da empresa? 

 Qual o horário de trabalho? 

 No final, agradeça a oportunidade que lhe estão a dar. 
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