
ENTREVISTAS DE EMPREGO

COMO TER SUCESSO?



CONHECE-TE!!



PONTOS FORTES E PONTOS FRACOS

Resolução de Problemas

Criatividade

Resistência ao stress

Gestão de Tempo

Valores
Competências Técnicas

Demasiado Perfecionista

Atenção ao Detalhe

Nível de Inglês Médio



PREPARA-TE!!



Analisa a Oferta de Emprego

Analisa a Empresa



Constrói a tua história !!



LEMBRA-TE: AS EMPRESAS PROCURAM COMPETÊNCIAS, 

NÃO EXPERIÊNCIA

A tua história tem de ser apelativa e estar alinhada com a empresa/função a que 

te candidatas



EMPRESA:

Anúncio:

Pretendemos recrutar um estagiário para a área Recursos Humanos (M/F): 

Funções: 

- Elaboração e colocação de anúncios 

- Triagem curricular e Realização de entrevistas 

- Organização de processos de recrutamento 

- Participação em processos de Selecção dos candidatos 

- Admissão de colaboradores 

- Elaboração de contratos 

- Comunicações das admissões e Cessações à Segurança Social e ACT 

- Todo o processo administrativo inerente à função 

Perfil: 

- Licenciatura em Gestão de Recursos Humanos ou equivalente 

- Fluente em Inglês (a entrevista será feita em Inglês) 

- Dinamismo 

- Capacidade de trabalhar sob pressão 

- Responsável, cumpridor, assíduo e pontual 

- Capacidade de organização, análise, proactividade e autonomia 

- Facilidade de relacionamento interpessoal e de trabalho em equipa 

- Elegível para estágio emprego através do IEFP 

Condições: Estágio remunerado IEFP de 1 ano a full-time com possibilidade de integração na empresa + Subsidio de alimentação 

Local de trabalho: Lisboa 

Os candidatos interessados deverão enviar o cv em inglês para o email: 

Mostrar Email > ---@--- < Mostrar Email

Ver Oferta de Emprego: http://www.net-empregos.com/4399782/assistente-de-rh-estagio-iefp-remunerado/#ixzz50wkUiJdN 

www.net-empregos.com - O maior site português de ofertas de emprego







Cria a tua marca pessoal!





Dicas

• Faz Estágios

• Faz Voluntariado, se possível na tua área

• Cria um Blog e escreve temas relacionados com a tua área

• Dinamiza a tua rede de contactos: LinkedIn, feiras de emprego..

• Mantém contacto com professores e colegas de Faculdade

• Treina as tuas soft skills. Faz formação: Gestão de Tempo, Gestão de Stress, Inteligência Emocional…

• Bootcamps: http://sparkagency.pt/pitch.php

http://sparkagency.pt/pitch.php


Podemos Ajudar?

Se tiveres dúvidas ou questões podes enviar-me um e-mail: 

lina.matos@bestaccount.com.pt

mailto:lina.matos@bestaccount.com.pt


Inscreve-te na nossa página de carreiras em www.bestaccount.com.pt



Inscreve-te no nosso Franchising em www.bestaccount.com.pt


