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Apresentação 

 
A sessão de informação “Técnicas e Estratégias de Procura Ativa de Emprego”, realizada no 

dia 4 de março, por videoconferência, deu ensejo aos seus mais de quarenta e quatro 

participantes para aprofundarem os conhecimentos e os pontos de vista sobre o ingresso no 

mercado de trabalho, com a temática central: técnicas e estratégias de procura ativa de 

emprego. As intervenções apresentadas neste evento, além de incidirem sobre o 

desenvolvimento de competências/atitudes empreendedoras face à procura de emprego, 

fizeram inferências sobre os desafios que as inovações, em todos os campos do saber, 

aportam à população ativa e deixaram, ainda, antever uma gama de possibilidades a serem 

observadas e postas em prática nas relações interpessoais. 

Este documento, portanto, sistematiza os apontamentos dos oradores  referentes às atividades 

que desenvolvem no mercado de trabalho. 

 

 

 

“O sucesso é atingido duas vezes: a primeira na mente 

e a segunda no mundo real.” 
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Resumo 

Maria Fernanda Dias – serviço de emprego de Chaves 

A oradora iniciou a sua intervenção e referiu que esta sessão é um evento propício para se 

refletir sobre a atitude empreendedora e proactiva que os futuros diplomados devem ter na 

vida pessoal, social e profissional para atingirem os objetivos que estabelecerem. Ressaltou, 

sumariamente, as estratégias empreendedoras na procura de emprego: onde? como? 

Destacou as técnicas de procura de emprego: o currículo vitae, as cartas de apresentação e 

as potencialidades das novas ferramentas online (redes sociais, currículos digitais, entre 

outros). Fez referência aos estágios remunerados e não remunerados, nacionais e 

internacionais. Concluiu apresentando conselhos práticos, como a aposta no investimento em 

formação profissionalizante, académica e profissional. 

 

Cristiana Magalhães – Gabinete de Inserção Profissional 

A oradora apresentou o Gabinete de Inserção Profissional e destacou os objetivos deste 

serviço, sobretudo no que diz respeito à promoção, informação e esclarecimento de jovens e 

adultos desempregados no seu percurso de inserção ou reinserção no mercado de trabalho. 

Destacou o facto de o mercado de trabalho necessitar de profissionais qualificados e no papel 

que este gabinete tem na captação e divulgação de ofertas de emprego e na colaboração nas 

candidaturas à contratação. 

 

Liliana de Sá – Serviço de Orientação e Psicologia 

A oradora frisou a importância da interação das pessoas no meio profissional e identificou os 

principais problemas nas relações interpessoais. Referiu que, se os objetivos não estiverem 

bem alinhados no contexto de trabalho, a equipe perde o foco, diminui a produtividade e 

começam os desentendimentos. Identificou os fatores que afetam o desenvolvimento 

profissional e terminou com dicas para se desenvolver um bom relacionamento interpessoal. 

 

Fernanda Fidalgo Ramos – Recursos Humanos Hotéis Premium Chaves 

Como stakeholder externa, e parceira do Agrupamento, a oradora apresentou um conjunto de 

normas às quais a entidade empregadora está atenta aquando da contratação. Enfatizou a 

pontualidade e a postura (higiene, discurso) do candidato ao emprego. Ressalvou a importância 
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de determinados comportamentos e atitudes do colaborador, sobretudo a assiduidade, a 

autonomia e a proatividade. 

 

Helena Carneiro – aluna diplomada cursos profissionais Agrupamento de Escolas Dr. 

Bento da Cruz, Montalegre 

A oradora defendeu que os cursos profissionais são uma porta de entrada para o mundo do 

trabalho. Pontuou que os alunos que frequentam os cursos profissionais aprendem muito, 

sobretudo quando realizam o estágio profissional. Enfatizou a importância dos conhecimentos 

obtidos no curso profissional na melhoria da qualidade do seu desempenho no emprego. 

Concluiu, fazendo um apelo aos alunos para não desistirem de estudar, para se empenharem 

e trabalharem, afincadamente, na formação profissional. 

 

Considerações Finais  

A sessão de informação está inserida no plano de formação interna do Agrupamento de 

Escolas Dr. Bento da Cruz – Montalegre. 

Todos os relatos apresentados neste documento representam, de forma sucinta, as 

intervenções dos oradores, concernentes a cada atividade desenvolvida no mercado de 

trabalho. 

No final da sessão, estabeleceu-se um período para questões e esclarecimento de dúvidas. 

Para esta sessão foram convidados a participar os alunos que frequentam os cursos 

profissionais e os respetivos encarregados de educação. 

A fim de avaliar o grau de satisfação dos participantes, foi disponibilizado um questionário, 

cujos resultados se apresentam de seguida. 

 

 

 

 

 



 

 

5 

 

 

Questionário de avaliação da sessão “Técnicas e Estratégias de Procura Ativa de 

Emprego” 

1. Classifique a organização da sessão. 

 

2. A duração da sessão foi perfeita (nem muito curta nem muito longa). 
 

 
3. A informação fornecida foi útil. 

 

 

 

 

 

 

 

4. De um modo geral, quão satisfeito ficou com a sessão. 
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5. Os oradores estavam bem preparados. 

 

 

 

 

 

 

6. Por favor, indique dois aspetos que mais gostou na sessão. 

Gostei do facto de nos estarem a preparar para o mundo do trabalho e a explicar como tudo funciona. 

A parte em que os alunos do curso profissional não são menos que um aluno com um mestrado; e a parte onde 

nunca podemos reagir ao primeiro “não”. 

Onde ir em busca de emprego e como. 

Respostas curtas e favoráveis para o nosso futuro. Simplicidade dos convidados. 

 

7. Por favor, indique dois aspetos que menos gostou na sessão. 

Acho que demorou mais tempo do que o previsto. 

Sessão bastante longa. 

Muito tempo e muito discurso. 

 

8. Sugestões ou comentários para ajudar a melhorar sessões futuras. 

Mais pessoas formadas no assunto. 

Ter mais ex alunos a dar a sua opinião pois apenas eles sabem o que foi viver o curso e engrenar-se no mercado 

do trabalho com a mesma profissão. 

Acho que esteve tudo correto. 

Serem presenciais. 

Participantes serem pontuais. 

Menos tempo e menos discurso. 
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