Gestão da carreira
guia.expressoemprego.pt

Ganhar

o emprego na entrevista
M ARIBELA FREITAS
SE TODO o processo de procura de emprego começa com a
candidatura de um interessado ao cargo, o grande objectivo de
quem inicia este caminho é chegar à tão ambicionada entrevista.
Quando se chega a esta fase houve já uma apreciação curricular do

candidato e é na entrevista que se vão dissipar todas as dúvidas e
intensificar as certezas que já poderiam existir. Daí que esta seja
uma parte fulcral de todo este processo de obtenção de um
emprego e onde ninguém quer fazer má figura. Para que a
impressão a causar no empregador seja a melhor, deixamos ao
leitor aqui algumas ideias e advertências para que não erre neste
passo decisivo para atingir os seus objectivos laborais.
O psicólogo Paulo Vitória aconselha qualquer candidato a tentar
conhecer bem a realidade da empresa em causa, antes de avançar
para a fase da entrevista e esse conhecimento começa logo na
preparação cuidada e no ajuste do seu curriculum vitae (CV) à
função e à organização a que se candidata. É que, para este
psicólogo, o segredo para uma boa entrevista passa exactamente
pela cuidada preparação do candidato. Assim e para além do ajuste
do CV, e já na fase de preparação para a entrevista, Paulo Vitória
aconselha o candidato a "tentar recolher informação prévia sobre
a organização, saber qual a sua cultura e tentar adaptar-se ao
modelo aí vigente. E assim, se o trabalho de casa for bem feito,
o candidato tem mais probabilidades de ser bem sucedido na
entrevista".
Mas como esta fase na obtenção de um emprego é muito delicada,
todo o cuidado é pouco e o nervosismo pode ser um entrave a
uma boa prestação por parte do entrevistado. "O nervosismo
pode realmente ser prejudicial ao candidato, mas se este
estiver bem preparado e com conhecimento daquilo que o
espera, estará mais confiante", refere o psicólogo. Contudo não
nos podemos esquecer que a primeira impressão entre
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entrevistador e entrevistado pode levar a conclusões precipitadas
sobre a competência da pessoa em causa. Isto porque "o primeiro
momento é fundamental e determinante para o processo de
comunicação que se segue", explica Paulo Vitória. Para que tudo
corra da melhor maneira possível o psicólogo aconselha a que o
candidato leve consigo para a entrevista alguma confiança,
animação e motivação, pois "estes factores ajudam a descontrair
e farão com que tudo corra da melhor maneira". É que, segundo
o psicólogo, se a entrevista começar mal é muito difícil reverter
esta situação.

Outro aspecto que não deve ser descurado e que entra em linha de
conta com tudo o que já foi dito passa pela forma de se apresentar
perante o futuro empregador, o que vai da forma de vestir até à
posição corporal adoptada, passando pela maneira de se exprimir.
Mais uma vez a preparação prévia é crucial. "Quanto ao vestuário,
e uma vez que a maior parte das organizações são abertas, o
candidato pode visitá-la ou pesquisar na Internet sobre a
organização. Aqui há que agir de acordo com a maneira de estar
e de se apresentar que a empresa em causa valoriza. Contudo
não há receitas e cada caso é um caso", finaliza Paulo Vitória. e

Conselhos práticos para uma boa entrevista
Para além do que já foi dito, existem muito mais coisas que
deve evitar e outras que deve enfatizar, perante uma situação
de entrevista de trabalho. E uma vez que esta fase é decisiva
para a obtenção de um emprego, convém não errar. Para que
não se sinta perdido nesta etapa tão importante da sua vida
laboral, deixamos mais alguns conselhos práticos para que
seja bem sucedido numa entrevista de trabalho:
- A aparência pode virar-se contra si. Daí que é importante ter
um bom ar através do vestuário que usar, do tom de voz
usado e uma postura natural.
- Tenha um visual cuidado - o que denota a importância deste
momento para si - não use roupa informal e tal como já foi
referido, tende adequar o vestuário à empresa e função a que
se candidata.
- Saiba envolver o entrevistador, para que ele pense em si de
uma forma que o diferencie dos outros entrevistados.
- Mantenha um espírito jovem e dinâmico, pois uma pessoa
activa é sempre mais bem vinda do que uma apática.
- Deve falar de forma clara e pausada. Procure um meio termo
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entre o falar baixo e o alto demais, para que não cometa
nenhum erro sem regresso.
A pontualidade é algo de muito importante e é um pormenor
que não deve nunca descurar. Mas também não chegue
muito antes, o que pode denotar grande ansiedade da sua
parte.
Sorria sempre. Este é sinónimo de descontracção, de
simpatia e evidencia em si optimismo o que para o
empregador pode ser um dado muito importante.
Tem de evidenciar aquilo que você vale, uma vez que na
maior parte dos casos as empresas andam em busca de
talento e de quem se diferencie da concorrência.
Quanto a questões monetárias e se for inquirido sobre esta
matéria, reverta o jogo e pergunte ao recrutador o que tinha
em mente. Depois, se for possível e conveniente, tente
negociar o valor que inicialmente esperava.
Se for possível obtenha informações sobre a empresa em
causa e se for inquirido sobre a actividade da sua futura
empregadora, não será apanhado em falso.

