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Como sabes, o mercado de trabalho pauta

o número de ofertas é inferior ao número de candidatos

fundamental saber apresentar uma boa candidatura

valorizando conhecimentos, competências e experiências, de 

modo a conseguirmos a distinção

 

O objetivo deste Guia Prático é 

desemprego, uma atitude pró

competências neste âmbito. 

 

 

 

� 1. COMPETÊNCIAS MAIS IMPORTANTES NA PROCURA ATIVA DE EMPREGO

Antes de mais, na grande caminha

em ti um pouco de cada uma das seguintes características. 

lidar e ultrapassar as barreiras que, possivelmente, irás encontrar

COMPETÊNCIAS MAIS IMPORTANTES NA 

PROCURA ATIVA DE EMPREGO

 

Como sabes, o mercado de trabalho pauta-se, cada vez mais, por uma notória competitividade

número de ofertas é inferior ao número de candidatos. Este panorama leva

apresentar uma boa candidatura, 

valorizando conhecimentos, competências e experiências, de 

distinção!  

O objetivo deste Guia Prático é despoletar nos jovens, que se encontram em situaç

atitude pró-ativa em relação à procura de emprego e 

COMPETÊNCIAS MAIS IMPORTANTES NA PROCURA ATIVA DE EMPREGO

Antes de mais, na grande caminhada que é a procura de emprego, é fundamental que comeces a cativar 

um pouco de cada uma das seguintes características. São realmente necessárias e ajudar

barreiras que, possivelmente, irás encontrar.  

COMPETÊNCIAS MAIS IMPORTANTES NA 

EMPREGO 

Perseverança 

Dinamismo 

Motivação 

Resistência à deceção

Capacidade de organização

Capacidade de autoavaliação

Capacidade de autoafirmação

Capacidade de seleção e de gestão de informação

Capacidade de empreender e concretizar um 

projeto. 
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notória competitividade, pois 

panorama leva-nos a crer que é 

despoletar nos jovens, que se encontram em situação de 

em relação à procura de emprego e melhorar as suas 

COMPETÊNCIAS MAIS IMPORTANTES NA PROCURA ATIVA DE EMPREGO: 

é fundamental que comeces a cativar 

São realmente necessárias e ajudar-te-ão a 

 

Resistência à deceção 

Capacidade de organização 

Capacidade de autoavaliação 

Capacidade de autoafirmação 

Capacidade de seleção e de gestão de informação 

Capacidade de empreender e concretizar um 

 

 

 



 

 

� 2. LOCAIS ONDE PODES 

- Nos jornais (nacionais e locais)

emprego;  

- Pela Internet, nos sites de emprego

- Edições Online de jornais e r

- Nos gabinetes de apoio ao emprego nas escolas

vezes ligações a empresas publicitando os seus anúncios;

- Nos Centros de Emprego

emprego se devem inscrever

- Em supermercados onde são colocados 

- Nas bibliotecas municipais

- Em agências de recursos humanos

de emprego (nos seus escritórios ou

- Em Câmaras Municipais; 

- Junto de contactos pessoais

sobre uma empresa que está a recrutar ou sobre outras situações de interesse.

 

� 3. DEVES ENVIAR OS TEUS DOCUMENTOS EM FUNÇÃO DO TIPO DE OFERTA/ANUNCIO:

DIFERENTES CONTEXTOS 

RESPOSTA A ANÚNCIO 

PUBLICADO NO JORNAL 
habilitações e

CANDIDATURA A CONCURSO 

PÚBLICO 
habilitações e

CANDIDATURA ESPONTÂNEA 
habilitações 

 TER ACESSO A ANÚNCIOS DE EMPREGO:  

acionais e locais), onde se encontram os anúncios de 

de emprego e redes sociais;  

Edições Online de jornais e revistas;   

gabinetes de apoio ao emprego nas escolas, pois possuem muitas 

vezes ligações a empresas publicitando os seus anúncios;  

Centros de Emprego de cada área de residência, onde todas as pessoas 

inscrever;   

onde são colocados anúncios de empregos (ou cursos que podem interessar

bibliotecas municipais;   

agências de recursos humanos/emprego temporário que também publicitam 

de emprego (nos seus escritórios ou páginas da Internet);  

; Juntas de Freguesia; Associações;  

contactos pessoais, uma vez que os amigos/colegas/familiares podem ter conhecimentos 

uma empresa que está a recrutar ou sobre outras situações de interesse.

DEVES ENVIAR OS TEUS DOCUMENTOS EM FUNÇÃO DO TIPO DE OFERTA/ANUNCIO:

FERRAMENTAS APROPRIADAS

- Carta de apresentação/motivação; - Curriculum Vitae

- Anexos ao curriculum vitae: cópia documentos importantes 

habilitações escolares, Carta de Recomendação, Certificado de Frequência de Formação

- Requerimento próprio; - Curriculum Vitae

- Anexos ao curriculum vitae: cópia documentos importantes 

habilitações escolares, Carta de Recomendação, Certificado

etc. 

Outro(s) documento(s) exigidos no respetivo Edital

- Carta de candidatura espontânea ou de motivação

- Anexos ao curriculum vitae: cópia documentos importantes 

habilitações escolares, Carta de Recomendação, Certificad

etc. 
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onde todas as pessoas que procuram 

que podem interessar);  

também publicitam muitas ofertas 

familiares podem ter conhecimentos 

uma empresa que está a recrutar ou sobre outras situações de interesse. 

DEVES ENVIAR OS TEUS DOCUMENTOS EM FUNÇÃO DO TIPO DE OFERTA/ANUNCIO: 

FERRAMENTAS APROPRIADAS 

Curriculum Vitae 

Anexos ao curriculum vitae: cópia documentos importantes – B.I./C.C., Certificado de 

scolares, Carta de Recomendação, Certificado de Frequência de Formação. 

Curriculum Vitae 

Anexos ao curriculum vitae: cópia documentos importantes – B.I./C.C., Certificado de 

scolares, Carta de Recomendação, Certificado de Frequência de Formação, 

Outro(s) documento(s) exigidos no respetivo Edital. 

Carta de candidatura espontânea ou de motivação; - Curriculum Vitae 

Anexos ao curriculum vitae: cópia documentos importantes – B.I./C.C., Certificado de 

scolares, Carta de Recomendação, Certificado de Frequência de Formação, 
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� 4. ONDE PODES PROCURAR INFORMAÇÃO SOBRE EMPREGOS (ALGUNS EXEMPLOS): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTES DE INFORMAÇÃO  EXEMPLOS PRÁTICOS 

Imprensa escrita (jornais, revistas…) 

Jornal de Notícias 

Jornal Expresso 

Diário do Alentejo 

(Outros jornais) 

Imprensa on-line 
www.jn.pt 

www.expressoemprego.pt 

Sites de emprego 

http://www.empregoonline.blogspot.com 

http://www.pontodeemprego.com 

http://www.todosempregos.com 

Empresas de Recrutamento e de Seleção 

(trabalho temporário) 

http://www.vedior.pt 

http://select.pt 

http://www.adecco.pt 

Concursos para administração pública 
Diário da República, cujos editais estão 

disponíveis em http://dre.pt 



 

 

 �5. COMO PODES FAZER A TUA CANDIDATURA? APOSTA NAS 

Meio de apresentação da 

candidatura 

Postal 

Eletrónico 

� 

Presencial 

 

5. COMO PODES FAZER A TUA CANDIDATURA? APOSTA NAS SEGUINTES POSSIBILIDADES

 

 

 

 

 

 

Vantagens Desvantagens

Envio de toda a informação em 

suporte papel, devidamente 

validada, com a assinatura do 

candidato. 

Custos mais elevados.

Rapidez no envio, 

Baixo custo (os documentos são 

enviados em anexo, em suporte 

digital. Só caso solicitem, é que 

se deve enviar os documentos 

em papel). 

Possibilidade do envio da 

mensagem falhar e o conteúdo 

não ser entregue ao 

destinatário,

Possibilidade da caixa de 

correio elet

ocupada ou ser consultada com 

pouca frequência.

Demonstra interesse, motivação 

e dinamismo. 

Custos mais elevados 

dos custos com as impressões 

dos documentos em papel, 

acresce ainda os custos com os 

transportes.
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SEGUINTES POSSIBILIDADES:  

 

 

Desvantagens 

Custos mais elevados. 

Possibilidade do envio da 

mensagem falhar e o conteúdo 

não ser entregue ao 

destinatário, 

Possibilidade da caixa de 

correio eletrónico estar 

ocupada ou ser consultada com 

pouca frequência. 

Custos mais elevados – além 

dos custos com as impressões 

dos documentos em papel, 

acresce ainda os custos com os 

transportes. 
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���� 6. POR ONDE COMEÇAR? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

 

  

MAS ATENÇÃO…MAS ATENÇÃO…MAS ATENÇÃO…MAS ATENÇÃO…    

Não te esqueças que procurar aconselhamento e apoio técnico 

junto das entidades de emprego, não significa que esperes que o técnico 

de emprego encontre uma solução para ti! 

TU és o/a principal responsável neste processo. Logo, deves ser pró-

ativo/a e persistente nesta aventura!  

 

 

 

 

1111Organizar todos os documentos, pessoais e profissionais. Até podes mesmo criar uma 

pasta/dossiê com toda a documentação necessária e, assim, tens sempre “à mão” o 

material para responder a uma oferta inesperada. Vantagens desta organização? Simples, 

não perdes tempo em procurar e ordenar os documentos (Curriculum Vitae, Cópia 

Certificado Habilitações Escolares, Cópia B.I ou Cartão de Cidadão). 

 

2222Depois de tudo organizado, deves colocar o plano de procura de emprego em prática. Ou 

seja, deverás inscrever-te e informares-te junto de várias entidades (ver ponto 2 deste 

Guia) e pesquisar diariamente nas diversas fontes/sites de oferta de emprego (ver ponto 4 

deste Guia). 



 

 

7.  O QUE NÃO DEVES FAZER QUANDO PROCURAS

profissionais, por exemplo em domínios comuns a muitas áreas, como a

� Ser arrogante. A arrogância é 

carreira profissional. Como tal, deves apostar numa 

contínua – um requisito essencial para se crescer, pessoal e profis

 

 

 

 

 

 

Aproveita todo o tempo que tens livre e mete “m

Não te deixar vencer pelo 

Se tiveres d

dirige-te à 

DEVES FAZER QUANDO PROCURAS EMPREGO?  
 
� Desanimar e desistir perante os “nãos

autoconfiança são características que precisa

venceres. Não só antes de conseguires o emprego

obteres!  

� Deixar de apostar na tua formação contínua

cursos que permitam aperfeiçoar as t

, por exemplo em domínios comuns a muitas áreas, como a informá

A arrogância é uma desvantagem e joga contra aqueles que querem 

Como tal, deves apostar numa atitude humilde e que valorize a aprendizagem 

um requisito essencial para se crescer, pessoal e profissionalmente.

Aproveita todo o tempo que tens livre e mete “mãos 

à obra” neste investimento da tua vida

Não te deixar vencer pelo desânimo ou falta de 

confiança. Vai à luta e tentaVai à luta e tentaVai à luta e tentaVai à luta e tenta

Se tiveres dúvidas ou precisares de uma orientação, 

te à Escola Profissional Fialho de AlmeidaEscola Profissional Fialho de AlmeidaEscola Profissional Fialho de AlmeidaEscola Profissional Fialho de Almeida, de , de , de , de 

VidigueiraVidigueiraVidigueiraVidigueira    (EPFA)(EPFA)(EPFA)(EPFA)

O Gabinete de Psicologia espera por ti. O Gabinete de Psicologia espera por ti. O Gabinete de Psicologia espera por ti. O Gabinete de Psicologia espera por ti. 

Vai valer a pena! Vai valer a pena! Vai valer a pena! Vai valer a pena! 
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nãos”. A persistência e a 

autoconfiança são características que precisas de ter para 

o emprego, como depois de o 

ua formação contínua. Frequenta 

os que permitam aperfeiçoar as tuas competências 

informática e as línguas.  

uma desvantagem e joga contra aqueles que querem vencer na 

humilde e que valorize a aprendizagem 

sionalmente. 

 

ãos 

à obra” neste investimento da tua vida. 

ou falta de 

Vai à luta e tentaVai à luta e tentaVai à luta e tentaVai à luta e tenta! 

 

orientação, 

, de , de , de , de 

(EPFA)(EPFA)(EPFA)(EPFA)!!!! 

O Gabinete de Psicologia espera por ti. O Gabinete de Psicologia espera por ti. O Gabinete de Psicologia espera por ti. O Gabinete de Psicologia espera por ti.     

Vai valer a pena! Vai valer a pena! Vai valer a pena! Vai valer a pena!         
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8. 8. 8. 8. OUTROS LINKS ÚTEIS DE OFERT@ DE EMPREGOOUTROS LINKS ÚTEIS DE OFERT@ DE EMPREGOOUTROS LINKS ÚTEIS DE OFERT@ DE EMPREGOOUTROS LINKS ÚTEIS DE OFERT@ DE EMPREGO    

 

Bolsa de Emprego Público; 

 

Expresso Emprego;  

 

Centro de Emprego (Permite pesquisar as últimas ofertas de emprego colocadas on-line); 

 

NetEmpregos – O registo no site permite o preenchimento de um currículo on-line; permite a pesquisa por 

categoria, zona, tipo de emprego e palavras-chave, para facilitar a busca; 

 

Cantinho do Emprego;  

 

Careerjet;  

 

Central de Emprego; 

  

Correio da Manhã - Classificados – Ofertas diárias de emprego; 

  

Emprego Online – Contém ofertas de emprego atualizadas:  

 

Emprego.pt – Ofertas de Emprego em Portugal.  

 

Emprego.org – Portal que permite o registo de currículos online e a pesquisa de ofertas de Emprego em Portugal.  

 

Superemprego - Sapo – Permite a pesquisa de ofertas de emprego, de emprego temporário e a colocação de 

curriculum vitae.  
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Com g[rr[Com g[rr[Com g[rr[Com g[rr[, 

  Com motivação,  

Com entusiasmo,  

CCCCom determinaom determinaom determinaom determinaçãoooo.  

"Você conseguirá fazer tudo, se tiver entusiasmo. O entusiasmo é a varinha de condão 

que eleva a sua esperança até as estrelas. O entusiasmo é o ritmo do seu andar, é o 

brilho do seu olhar, é o aperto da sua mão. É o irresistível volume da sua força de 

vontade e da sua energia para a concretização das suas ideias.” 

(HENRY FORD). 

 

 

 

 

 

 

 

G[\in_t_ ^_ Psi]ologi[, EPF@. 

Nov_m\ro 2013 


