
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Como enfrentar 

uma entrevista de 

emprego, sem 

tremer !    
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� A entrevista de emprego traduz-se num marco fulcral no processo de procura de emprego, 

correspondendo ao diálogo entre o empregador e o candidato a emprego. É, pois, uma ocasião 

única para demonstrares que és o/a candidato/a ideal.  

 

� É uma comunicação, essencialmente, de carácter verbal e não verbal, uma vez que os gestos, as 

expressões, a própria aparência exterior dos intervenientes, bem como o seu comportamento, 

constituem, igualmente, formas de comunicação que reforçam, alteram ou acrescentam algo ao 

significado das palavras. O momento da entrevista de emprego, deve ser aproveitado para trocar 

informações, ideias, opiniões, entre outras questões que se mostrem relevantes naquele momento. 

 

 

 

 

 

���� VANTAGENS DA PREPARAÇÃO DA ENTREVISTA DE EMPREGO: 

- Possibilita aumentar a tua capacidade de argumentação;  

- Permite-te controlar ou reduzir o nervosismo, fazendo-te sentir 

mais confiante e seguro; 

- Promove a probabilidade de alcançar sucesso. 

 

 

 

Antes da entrevista Durante a entrevista Depois da entrevista 

Deves preparar-te 

cuidadosamente. Faz uma 

reflexão pessoal, é importante 

conheceres-te bem e saberes 

quais os teus pontos fortes. 

Deves ter um comportamento 

e comunicação adequados. 

Deves proceder à avaliação da 

mesma. Ou seja, refletires sobre o  

que correu bem e o que poderás 

melhorar. 



 

���� COMO PREPARAR UMA ENTREVISTA DE EMPREGO

- Obter o máximo de informação sobre a empresa

- Anotar todos os pontos que possam interessar para a entrevista e 

questões mais frequentes; 

- Reler o anúncio, a carta de candidatura/apresentação e o currículo

- Refletir sobre o conteúdo do CV

 

 

���� COMPORTAMENTOS A ADOTAR D

- Não esquecer de desligar o telemóvel;

- Aguardar que te convidem a senta

correta, mas descontraída; 

- Escutar atentamente e olhar dire

(treina a tua comunicação não verbal!)

- Responder claramente e com

colocadas; 

- Concretizar as ideias, se necessário com exemplos práticos

- De forma delicada e assertiva

emprego; 

- Realçar os teus pontos fortes e 

fragilidades; 

- Mostrar-se empenhado/a, com vontade de aprender e interessado/a pelo posto a que se candidata

- Aguardar que seja o entrevistador a dar por terminada a entrevista. 

 

UMA ENTREVISTA DE EMPREGO? 

informação sobre a empresa e a função a que te candidatas; 

Anotar todos os pontos que possam interessar para a entrevista e preparar a 

Reler o anúncio, a carta de candidatura/apresentação e o currículo vitae (CV). 

Refletir sobre o conteúdo do CV – pensar sobre as aprendizagens desenvolvidas ao longo da

experiencia profissionais e académicas; sobre a forma como tais 

aprendizagens podem ser uma mais-valia para a empresa

- Reunir os documentos úteis para apresentar;

- Ser pontual; 

- Apresentar-se de forma cuidada. 

 

COMPORTAMENTOS A ADOTAR DURANTE A ENTREVISTA: 

Não esquecer de desligar o telemóvel;  

convidem a sentar e manter uma postura 

scutar atentamente e olhar diretamente para o entrevistador 

(treina a tua comunicação não verbal!); 

Responder claramente e com precisão às questões que são 

Concretizar as ideias, se necessário com exemplos práticos; 

De forma delicada e assertiva, podes pedir explicações sobre o posto de trabalho e condições de 

eus pontos fortes e disponibilidade para melhorar e ultrapassar possíveis dificuldades ou 

se empenhado/a, com vontade de aprender e interessado/a pelo posto a que se candidata

Aguardar que seja o entrevistador a dar por terminada a entrevista.  
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preparar a resposta para as 

desenvolvidas ao longo das tuas 

profissionais e académicas; sobre a forma como tais 

valia para a empresa; 

para apresentar;  

pedir explicações sobre o posto de trabalho e condições de 

disponibilidade para melhorar e ultrapassar possíveis dificuldades ou 

se empenhado/a, com vontade de aprender e interessado/a pelo posto a que se candidata; 



 

���� O QUE PRETENDE O ENTREVISTADOR AVALIAR

- Estudos e formação profissional; 

- Percurso profissional, sobretudo se já tiveres alguma experiência no mercado de trabalho.

- Motivação; 

- Apresentação pessoal e postura; 

- Qualidade do contacto; 

- Capacidade de comunicação; 

- Sociabilidade;  

- Estabilidade e maturidade emocional

- Dinamismo; 

- Autonomia; 

- Capacidade de adaptação; 

- Flexibilidade;  

- Sentido de Responsabilidade; 

- Capacidade de Liderança;  

- Capacidade de Análise; 

 

 

���� QUE TIPO DE PERGUNTAS DEVO

É comum e espera-se que, durante uma entrevista de emprego

controlar todo o processo e a comunicação que se estabelece. Todavia, torna

reveles algum interesse ou curiosidade

questões. Estas questões devem ser adequadas e oportunas e colocadas no m

 

� Exemplos de questões s

ajustadas ao tipo de função a 

- Qual será a minha função dentro da empresa?

- Que responsabilidades estão inerentes a esta função?

- Quais os problemas e os desafios inerentes à função?

- Qual o grau de autonomia e de responsabilidade da função?

- Com quem vou trabalhar?

O QUE PRETENDE O ENTREVISTADOR AVALIAR? 

 

, sobretudo se já tiveres alguma experiência no mercado de trabalho.

 

Estabilidade e maturidade emocional; 

QUE TIPO DE PERGUNTAS DEVO FAZER DURANTE A ENTREVISTA? 

urante uma entrevista de emprego, seja o próprio entrevistador a 

e a comunicação que se estabelece. Todavia, torna-se imprescindível 

algum interesse ou curiosidade face à empresa e futuras tarefas, realizando algumas 

questões. Estas questões devem ser adequadas e oportunas e colocadas no momento certo

Exemplos de questões sobre a função a desempenhar (todas as questões devem ser 

função a desempenhar): 

Qual será a minha função dentro da empresa? 

Que responsabilidades estão inerentes a esta função? 

Quais os problemas e os desafios inerentes à função? 

Qual o grau de autonomia e de responsabilidade da função? 

Com quem vou trabalhar? 

4 

, sobretudo se já tiveres alguma experiência no mercado de trabalho. 

próprio entrevistador a 

se imprescindível que 

face à empresa e futuras tarefas, realizando algumas 

omento certo. 

(todas as questões devem ser 



 

- O trabalho será desenvolvido mais em equipa ou individualmente?

- Em que departamento me iria inserir? 

 

���� QUESTÕES QUE O ENTREVISTADOR TE PODE COLOCAR

- Fale

- Quais são os seus objetivos a curto e médio prazo?

- O que o motivou a 

- O que procura neste emprego?

- É capaz de trabalhar sob pressão e com prazos definidos

- Dê

candidatos?

- Quais são as suas maiores qualidades? E defeito

- O que costuma fazer nos seus tempos livres?

- Até hoje, quais foram as experiências profissionais que lhe deram maior satisfação?

Dela poderá depender a obten

 

O trabalho será desenvolvido mais em equipa ou individualmente? 

Em que departamento me iria inserir?  

QUESTÕES QUE O ENTREVISTADOR TE PODE COLOCAR: 

Fale-me um pouco de si; 

Quais são os seus objetivos a curto e médio prazo? 

O que o motivou a enviar o seu currículo para esta empresa?

O que procura neste emprego? 

É capaz de trabalhar sob pressão e com prazos definidos

Dê-nos um motivo para o escolhermos a si e não aos restantes 

candidatos? 

Quais são as suas maiores qualidades? E defeitos? 

O que costuma fazer nos seus tempos livres? 

Até hoje, quais foram as experiências profissionais que lhe deram maior satisfação? 

Aposta na tua entrevista de emprego.

poderá depender a obtenção ou não, do

desejado emprego!

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

Nov_m\ro 2013
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enviar o seu currículo para esta empresa? 

É capaz de trabalhar sob pressão e com prazos definidos? 

nos um motivo para o escolhermos a si e não aos restantes 

 

 

Aposta na tua entrevista de emprego. 

ção ou não, do tão 

desejado emprego! 
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