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À
conquista
de um emprego
M ARIBELA FREITAS
TODOS os anos por esta altura são muitos os jovens que terminam as suas licenciaturas e se preparam para ingressar no
mercado de trabalho. Consigo trazem os conhecimentos
adquiridos ao longo de vários anos de estudo e a esperança
de ingressar numa actividade aliciante e que corresponda às
suas expectativas laborais. Neste momento o mercado de trabalho apresenta alguma escassez de oportunidades de
emprego. Contudo, não se pode cruzar os braços e deixar
de ir à luta. Para auxiliar aqueles que estão agora a ingressar pela primeira vez no mercado de trabalho ou que
querem mudar o rumo profissional das suas actuais carreiras, o Guia Emprego deixa alguns conselhos práticos.
Em qualquer das situações - a busca do primeiro emprego
ou quem quer mudar de área de trabalho - existe, na
opinião do psicólogo Paulo Vitória, um denominador
comum: a mudança. "Esta é uma fase de mutação e
como tal representa sempre uma crise que tem dois
lados: um de desafio e outro de ameaça. Há que ter essa
dicotomia bem presente para se enfrentar esta situação
com calma", frisa o psicólogo. Depois de estabelecido este
primeiro passo, Paulo Vitória aconselha as pessoas a "olharem para
dentro de si e saberem concretamente o que pretendem atingir".
Neste ponto e para todos aqueles que se sentem perdidos e que
não sabem bem o que pretendem do seu futuro profissional - seja
por terem ficado desempregados e o dia de amanhã ser incerto
ou porque só agora vão começar a trabalhar -, Paulo Vitória aconselha a que procurem ajuda adequada à situação.
No domínio da orientação profissional e depois de se ter perfeita
consciência daquilo que se quer alcançar, há que trabalhar a atitude perante o mercado de trabalho. "É muito importante trabalhar a atitude perante os obstáculos iniciais. Os jovens devem
deixar de lado a ideia de que a licenciatura vale tudo. É importante valorizar a formação obtida, mas há que ter plena consciência que esta não garante o direito ao emprego. Este
tem sim de ser conquistado", explica Paulo Vitória.
Mas para além desta posição de humildade que é necessária ter
na busca de emprego, existe todo um trabalho de campo que
deve ser feito. "Quando se está à procura de um trabalho,
deve-se estudar o meio em que se quer ingressar", aconselha Paulo Vitória. Os passos a dar consistem em verificar as
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Para não errar no alvo do emprego certo,
é rentável investir na orientação profissional,
recorrendo a profissionais especializados

empresas que operam na área em que se deseja laborar, informarse acerca do desenvolvimento do seu negócio e seleccionar as
que consideramos mais aliciantes para nos candidatarmos a um
posto de trabalho. "Quando se chega a uma empresa com o conhecimento da sua actividade, isto é meio caminho para se ser
considerado credível, além de demonstrar trabalho, dedicação
e empenho", frisa o psicólogo.
Mas o mundo laboral não é feito apenas de quem anda à procura
do primeiro emprego. Há também quem almeje mudar o seu percurso profissional para outra área. Paulo Vitória considera que "o
mercado de trabalho está cada vez mais aberto e o facto de se
ter uma licenciatura em determinada área não condiciona a que
se trabalhe apenas nesse domínio". Ainda neste aspecto, outro
dos conselhos do psicólogo é que se procure obter informações
de forma informal sobre a área em que se quer vir a trabalhar, por
exemplo, a quem já está empregado nesse meio.
Enfim, o essencial é estar preparado para a mudança e investir
dedicação e empenho, mas sabendo concretamente qual o caminho profissional que quer seguir. E para ajudar o leitor na conquista do emprego dos seus sonhos, o GUIA EMPREGO apresenta a seguir uma série de ferramentas de gestão de carreira. e
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