
MÓDULO 3: Competências digitais para a procura de emprego 

1. Procura presencial e digital de emprego: as principais diferenças, vanta-
gens e desvantagens 

VANTAGENS DA PROCURA E RECRUTAMENTO DE EMPREGO DIGITAL: 

DESVANTAGENS: 

 ө Deve ter em consideração a possibilidade de deslocalização quando se candidata a ofertas em 
diferentes cidades ou países; 

 ө Mais candidatos irão candidatar-se às ofertas de emprego online; 
 ө Existe menos interação e comunicação pessoal com o recrutador, o que pode afetar a sua 

perceção sobre si. 

DICAS: 
 ө Verifique a sua ligação à Internet e configure corretamente o seu equipamento técnico 

antes de qualquer comunicação direta com o recrutador; 
 ө Adapte o seu currículo ao posto de trabalho a que se candidata; 
 ө Indique a função a que pretende candidatar-se quando escrever para recrutadores ou 

empregadores, e mencione se está a candidatar-se a uma oferta de emprego específica. 

As entrevistas virtuais tornaram-se essenciais em 2020 para a maioria das empresas, quando as 
As entrevistas virtuais tornaram-se essenciais em 2020 para a maioria das empresas, quando as 
entrevistas de emprego presenciais foram subitamente interrompidas devido a regulamentos de 
distanciamento social. 

O recrutamento online abre portas a todo um novo meio de comunicação. Podemos manter-
nos em contacto com as pessoas através de correio eletrónico, sites de anúncios de emprego ou 
videochamadas. Com a tecnologia atual, as entrevistas quase não levam tempo ou esforço. 

No entanto, nem todos estão convencidos, a interação cara a cara ainda é valorizada por muitas 
organizações, pelo que muitas empresas ainda executam entrevistas no local, valorizando a 
interação pessoal e a avaliação. 

Os peritos acreditam que uma combinação dos dois métodos de entrevista será a forma de 
recrutamento e contratação pós-pandémica, uma vez que as práticas tradicionais de contratação 
causam um regresso, juntamente com os processos virtuais recentemente adotados. 

 ө É possível enviar candidaturas para recrutadores em todo o mundo; 
 ө Podemos enviar mais candidaturas; 
 ө Poupamos tempo e dinheiro com o processo. 



 

Como se preparar para uma entrevista em video 

A preparação é fundamental! 

2020, com a pandemia Covid-19, foi o ponto de viragem (pelo menos em Itália!) para a utilização 
generalizada de ferramentas para fazer videochamadas para todos os fins possíveis. E assim, se 
antes havia poucos recrutadores que entrevistassem á distância, geralmente só o faziam para 
cargos em grandes multinacionais, hoje em dia já não é tão raro participar numa entrevista de 
emprego enquanto está sentado confortavelmente à sua secretária. 

Em particular, mesmo empresas não distantes do candidato podem escolher este método pelo 
menos para a primeira triagem das pessoas que enviaram o formulário de candidatura. 

No entanto, a distância física não mudou a ideia de que as primeiras impressões são o que importa, 
por isso, mesmo que remotamente, é preciso ter o cuidado de se apresentar ao entrevistador da 
melhor forma possível. 

Font: pixabay.com 

Isto inclui a preparação do seu conteúdo, bem como a preparação tanto mental como física, talvez 
com exercícios de aquecimento.  

Para o ajudar a enfrentar a sua primeira entrevista de emprego online, siga estas dicas: 

 ☼  Ser-lhe-á provavelmente pedido que forneça o seu contacto Skype com antecedência, 
certifique-se de que tem um nome de utilizador profissional. Ou se tiver um link para entrar 
numa plataforma online, por exemplo Zoom, experimente-o antes para se familiarizar com ele 
e estar pronto para aceder corretamente no momento definido. 

 ☼ Escolha a melhor sala para se isolar (também pode usar auscultadores para se concentrar 



Preste atenção à linguagem corporal 

Para ter em mente: 

melhor na conversa), tem de certificar-se de que ninguém entra. Como fundo, deve optar por 
uma estante ou uma parede branca, e prestar atenção à iluminação, de preferência utilizando 
uma luz artificial e ajustável para evitar reflexos irritantes. Mantenha sempre à mão uma caneta 
e papel para tomar notas e todos os documentos de candidatura, incluindo o seu currículo. 

 ☼ Coloque o seu telemóvel em modo silencioso e forneça e peça um número de telefone para 
entrar em contacto com o entrevistador em caso de problemas ou acontecimentos imprevistos. 

 ☼ Vista-se cuidadosamente, escolhendo roupa adequada ao contexto e à situação. Para a entrevista 
por videochamada pode também optar por um estilo informal, desde que seja adequado. Para as 
mulheres, sim à maquilhagem, mas discreta e adequada para a ocasião. 

 ☼ Seja pontual! Ligue-se cedo e esteja pronto para responder à chamada. O conselho é esperar 
sempre que o entrevistador o chame. 

 ☼ Durante toda a conversa, tente manter-se cortês e profissional. 
 ☼ Deixe o seu interlocutor falar, ouça-o sem o interromper e não tenha medo se houver alguns 

segundos de silêncio, o mesmo deve ser feito se for uma entrevista com vários candidatos ao 
mesmo tempo, é melhor alguns segundos de incerteza do que cruzar as vozes com os outros. 

 ☼ Agradeça pelo tempo que lhe foi dedicado e peça um feedback discreto, perguntando, por 
exemplo, qual pode ser o timing da empresa para avaliar a entrevista e quais são os próximos 
passos. 

Um aspeto a ter também em consideração na entrevista online é a linguagem corporal. O que 
não dizemos por palavras pode ser transmitido através dos gestos do nosso corpo e criar uma 
discrepância entre o que estamos a dizer e o que estamos a pensar. Para isso é necessário concentrar-
se na gesticulação e no controlo do corpo antes de ligar a câmara. 

 ө Olhar na direção certa, ou seja, em direção à webcam 
 ө Não brincar com o cabelo, canetas ou diário, evitar manter os braços cruzados ou assumir 

posturas erradas. Tente manter-se composto mas não rígido. 
 ө Mãos: lembre-se que está em vídeo e que o espaço que o seu interlocutor vê é reduzido, por 

isso evite levantar os braços ou movê-los demasiadamente. Mas não desista de enfatizar os 
conceitos com pequenos gestos na direção da câmara. 

Conselhos de ouro 

 Tente simular a entrevista com um amigo como recrutador ou sentado diante de um espelho, desta 
forma poderá também corrigir a sua postura e fazer uma autoavaliação. 

 Finalmente, partilhamos consigo esta infografia sobre os benefícios e a perspetiva dos candidatos 
em relação à entrevista em vídeo. 



Fuente: tribepad.com 

plataforma de recrutamento            tribupad     Acompanhamento do requerente

Informações sobre a entrevista em vídeo;
Perspectiva dois candidatos

Entusiasmo/Satisfação/visto como uma oportunidade

Primeiras impressões

Apreensão / Nervos / Insegurança

Qual dispositivo? Local preferido?

Preferência do PC em relação ao 
telefone ou dispositivos portáteis

No conforto da sua própria casa

Benefícios da entrevista em vídeo
-A comunicação aumenta a satisfação do candidato
-Novas experiências adquiridas

-Aumento do engajamento dos candidatos
-Uma melhor experiência do candidato

Oportunidade de mostrar o seu
personalidade sem a pressão 

adicional do painel de entrevista

viés inconsciente
removido

Comunicação aumenta a
satisfação do candidato

Preenchido em horário conveniente para o 
candidato, também avaliado por um recrutador 

quando conveniente



2. Como se preparar para o mercado de trabalho online/digital 
2.1  A.Europass: uma ferramenta pessoal e gratuita para aprender e trabalhar na Europa

O QUE É O EUROPASS 

Visite o website:  https://europa.eu/europass/en 
  

 ө Ajudando-o a refletir sobre as suas competências e experiências atuais; 
 ө Apresentando-lhe oportunidades de aprendizagem e emprego à sua medida e de confiança em 

toda a Europa; 
 ө Simplificando a redação de CV’s e Cartas de Apresentação através de modelos editáveis; 
 ө Fornecendo-lhe informações precisas sobre o trabalho e a aprendizagem na Europa; 
 ө Fornecendo links de apoio adequados. 

Com isto, a Comissão Europeia apoia-o a atingir todo o seu potencial e a encontrar oportunidades 
em toda a Europa que correspondam às suas competências e experiências. 

Entre as ferramentas do Europass que pode criar e utilizar, existem: 

 ө Europass CV: Um dos formatos de CV mais conhecidos na Europa. É fácil de utilizar e familiar para 
empregadores e instituições de ensino.

 ө Cover letter: Um documento a enviar com o seu CV para uma candidatura a emprego.
 ө The European Qualifications Framework: O QEQ é um quadro de 8 níveis, baseado em resultados 

de aprendizagem para todos os tipos de qualificações, que funciona como ferramenta de 
tradução entre diferentes quadros nacionais de qualificações. Este quadro ajuda a melhorar a 
transparência, comparabilidade e portabilidade das qualificações das pessoas e torna possível 
a comparação de qualificações de diferentes países e instituições.

A plataforma e todas as ferramentas estão disponíveis em   29 línguas europeias, que pode selecionar 
facilmente clicando no menu superior direito do website. 



 

2.1 ATIVIDADE: CRIE O SEU PERFIL 

Quando começar a utilizar a plataforma Europass sugerimos-lhe que crie o seu perfil.



2.2  ATIVIDADE: CRIE O SEU CV 

Ao clicar em Login no Europass, ser-lhe-á pedido para iniciar sessão ou para criar uma conta de Login 
na UE. Aqui pode registar-se com o seu nome, apelido, e-mail e escolher a sua língua. Selecione a 
caixa para a declaração de privacidade e clique em “Criar uma conta”. 

Poderá então começar a criar o seu perfil Europass ou as diferentes ferramentas disponíveis, tais 
como o CV ou a carta de apresentação.

Puedes crear tu Europass CV desde la página web Europass  

Para criar o seu Curriculum Vitae pode Registar-se ou Entrar se já tiver o seu perfil Europass ou 
optar por “continuar como convidado” se quiser apenas criar o seu CV. Desta forma, poderá criar e 
descarregar o CV mas a informação não será guardada no portal.



Se decidir registar-se ou entrar na plataforma, poderá “Começar do seu perfil” para criar o CV, mas 
pode optar por “Criar novo CV” ou “Importar CV Europass” (se tiver criado anteriormente um CV 
através da plataforma).

Uma vez concluído o seu perfil Europass com informações sobre a sua educação, formação, 
experiência profissional e competências, pode criar tantos CV’s quantos desejar com apenas alguns 
cliques. Basta selecionar a informação que pretende incluir, escolher o seu design favorito e o 
Europass fará o resto. Pode criar, armazenar e partilhar CV’s em 29 línguas. Pode descarregar o seu 
CV Europass, armazená-lo na sua biblioteca Europass, partilhá-lo com os empregadores ou outros 
conselhos de emprego. 

Veja este tutorial para a criação do seu CV: 

Rápido tutorial Europass: crie os seus CV’s (POR FAVOR, ABRA O VÍDEO) 

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-193054?lg=EN



 

2.3 ATIVIDADE: CRIE A SUA CARTA DE APRESENTAÇÃO 

O que é uma carta de apresentação? 

Uma carta de apresentação é um documento que envia com o seu CV (normalmente, como capa ou 
no texto do e-mail). 

Deve escrevê-la especificamente para o posto de trabalho a que se candidata, destacando certas 
áreas que pensa que o tornariam adequado para a função. 

Deve incluir os seguintes elementos: 

 ө Os seus dados pessoais (por exemplo, nome, morada, número de telefone, endereço elec-
trónico); 

 ө O nome do gerente de contratação (se o tiver) e os detalhes da organização para a qual 
está a escrever; 

 ө  Onde encontrou a vaga; 
 ө Porque é que está apto para o cargo; 
 ө  Declarações de encerramento. 

EXEMPLOS DE CARTAS DE APRESENTAÇÃO 



Fonte: kickresume.com

          Fonte: commons.wikimedia.org



Carta de apresentação escrita à mão muito pessoal - Fonte: flickr.com

Como escrever uma carta de apresentação através da plataforma Europass 
No website será orientado para a criação de uma carta de apresentação eficaz com toda a informação 
relevante dividida em diferentes secções. Para cada uma delas, poderá ver algumas sugestões. 



3. Creative curriculum vitae: how to present yourself in an original way  



Pode preencher as diferentes partes da carta clicando no lápis “Editar” e abrindo os diferentes 
campos. Lembre-se de clicar em guardar as alterações e não se esqueça de preencher todos os 
campos obrigatórios. Depois clique em “seguinte” e poderá selecionar o modelo e cor que preferir 
e descarregar o ficheiro em formato PDF ou guardá-lo na sua Biblioteca Europass. 

Explore o portal Europass para mais dicas e veja este tutorial: 
                            
                                                                                   https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-204554?&lg=EN 

Quando se procura um emprego, o que conta é a primeira impressão! 

Então porque não ficar gravado na mente do entrevistador com o seu currículo? 

Personalizar o seu CV pode dar-lhe uma oportunidade extra de se dar a conhecer mesmo antes de 
ser chamado para a fatídica entrevista de emprego. 

Está agora bem estabelecido que os recrutadores dedicam apenas alguns segundos à primeira 
triagem dos currículos, é por isso que propor algo original, em cores, na forma, na formatação do 
texto, etc., pode ser o cartão vencedor para a sua carreira. 

3. Curriculum vitae criativo: como se apresentar de uma forma original 



Em particular, se procura um emprego na área da criação, comunicação, marketing ou profissões 
semelhantes, apresentar-se de uma forma original torna-se quase obrigatório. 

De facto, este primeiro passo fará com que a empresa que se proponha a compreender o que pode 
fazer e como pode comunicá-lo. 

O que é um CV criativo? 

Currículos criativos são currículos que não se enquadram nos formatos padrão, tanto em termos de 
formato como de conteúdo e estilo, pode até esquecer o clássico currículo cronológico ou Europass 
e criar um website no seu lugar! 

Neste caso deve dar luz verde à criatividade e esquecer o clássico currículo em folha A4 criado em 
Word, em preto e branco e em formato “times new roman” ou “arial”. 

Não se trata apenas de alterar os gráficos mas de criar um produto em papel ou digital (por exemplo, 
website ou carteira online) que melhor o represente: a sua educação, as suas competências, as suas 
aspirações e as suas experiências de trabalho passadas. 

Ver exemplos abaixo: 

 
Fonte: business.tutsplus.com



Fonte: weare.guru

A seguir, 
podemos ver 
o exemplo de 
um currículo 
profissional

Fuente: 
cvstandout.com



Aqui está um exemplo de um CV original, mas ao mesmo tempo profissional:

Fonte:  weare.guru



3.1  ATIVIDADE: Crie o seu currículo criativo em 3 passos
• 1.  Antes de mais, pense no que pretende captar e representar visualmente o seu conteúdo 
• 2. Certifique-se de que o seu design é fácil e apelativo. Pense na disposição e no aspeto geral 

da sua mensagem. Use o espaço estrategicamente, conforme necessário. 
• 3. Comece a realizar a sua ideia graças a softwares de design ou outras ferramentas úteis para 

o efeito.

Conselhos de ouro

Leia o Guia do CV Criativo preparado pela Universidade das Artes de Londres, Universidade para as 
Artes Criativas e University College Falmouth.

NOTA: 

Se o emprego a que se candidata é um emprego muito formal ou se está a lidar com um ambiente 
de trabalho não juvenil, talvez um CV criativo não seja a solução certa para si! 

Recursos úteis para a criação do seu currículo criativo:

 ☼ Canva.com 
 ☼ Resume.io 
 ☼ Picktochart.com 
 ☼ Pinterest.com (Inspírate!)

4. CV em Vídeo 

Ao candidatar-se a ofertas de emprego online, poderá ser-lhe pedido que envie um vídeo para se 
apresentar, a sua experiência anterior e a sua motivação. Poderá, portanto, precisar de criar um CV 
em vídeo, que em poucos minutos pode fazer a diferença e influenciar positivamente os recruta-
dores. 

O CV em vídeo pode ser útil por despertar interesse, curiosidade, o desejo de ser revisto ou de ser 
contactado pessoalmente. Pode também utilizá-lo como anexo à sua carta de apresentação ou 
currículo tradicional, a fim de melhor ilustrar o seu perfil profissional e, obviamente, as suas capa-
cidades de comunicação. 

Pode ser uma solução válida para perfis criativos, comerciais, de marketing e de comunicação, 
bem como para figuras do mundo da arte e do entretenimento, em que a expressividade e a criati-
vidade desempenham um papel fundamental. 

Aqui estão algumas dicas para gravar um currículo em vídeo eficaz: 

 ө  Vestir-se apropriadamente; 
 ө Não falar muito depressa; 
 ө Seja conciso: um par de minutos é ideal para se apresentar de forma eficaz;  
 ө Escolha um fundo neutro, sem elementos que o distraiam; 
 ө Diga brevemente quem é e concentre-se nos estudos, formação e experiências anteriores 



mais relevantes; 
 ө Melhore as suas aptidões e competências; 
 ө Não recitar, ler ou repetir de uma forma monótona; 
 ө Não se limite a repetir a informação inserida no seu CV em papel: apresente-se 

espontaneamente, melhorando as suas principais competências. 
 ө Diga o que gostaria de fazer, quais são as suas ambições profissionais e como está a 

candidatar-se à oferta de emprego. 
Para outras dicas úteis, pode ver este vídeo: Como fazer um cv em vídeo eficaz 

Na internet pode encontrar muitos exemplos de CV’s em vídeo, tente inspirar-se!  
4.1 ATIVIDADE: “AUTO-REFLEXÃO” 

O que pensa do CV em vídeo? Fica-lhe bem?

5. As ferramentas e aplicações mais comuns para a procura de emprego digital  

5.1.EURES: Uma rede de cooperação europeia de serviços de emprego
Lançada em 1994, EURES é uma rede de cooperação europeia de serviços de emprego, concebida 
para facilitar a livre circulação dos trabalhadores. A rede sempre trabalhou arduamente para 
assegurar que os cidadãos europeus possam beneficiar das mesmas oportunidades, apesar das 
barreiras linguísticas, diferenças culturais, desafios burocráticos, leis laborais diversas e falta de 
reconhecimento dos certificados educacionais em toda a Europa. 

 
Veja o vídeo:                                                           https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-181120?&lg=EN 



É possível filtrar as vagas de emprego: 

 ☼ Data de publicação, 
 ☼ Localização, 
 ☼ Bandeira EURES (o que significa que o empregador está particularmente interessado em re-

crutar trabalhadores de outros países europeus), 
 ☼ Horário de trabalho, 
 ☼ Língua da vaga de emprego, 
 ☼ Setor, 
 ☼ Nível educacional, 
 ☼ Experiência, 
 ☼ Tipo de contrato, 
 ☼ etc. 

Estão disponíveis mais filtros na pesquisa avançada. 
 

DICAS 

Neste link da plataforma EURES, pode encontrar dicas e sugestões úteis que poderá querer conside-
rar antes de se mudar para outro país: 

I.Encontrar informação sobre empregos no estrangeiro 
II.Aspetos práticos e jurídicos da mobilidade 
III.Candidatura a um emprego no estrangeiro 
IV.Os testes de seleção & a entrevista 
V.Mudança para o estrangeiro 
VI.Instalar-se num novo país 



5.2. Serviços públicos de emprego na Europa 

Nos países da UE, os serviços públicos de emprego (SPE) são as autoridades que ligam os candidatos 
a emprego aos empregadores. 

Embora estruturados de forma diferente em cada país, todos os SPE ajudam a adequar a oferta e a 
procura no mercado de trabalho através de informação, colocação e serviços de apoio ativo a nível 
local, nacional e europeu. 

Oferecem uma intervenção de apoio à pessoa na construção do projeto de crescimento profissional 
e são um acompanhamento válido para as escolhas que devem ser feitas a nível escolar, de formação 
ou profissional. O serviço de orientação tem o objetivo de favorecer o encontro entre a procura e 
a oferta de trabalho e o contraste entre desemprego e desemprego de longa duração, apoiando a 
pessoa na procura ativa de um emprego e/ou na escolha de um percurso de formação. Serve para 
contribuir e desenvolver uma plena consciência das capacidades e aptidões da pessoa para ativar 
um processo de crescimento abrangente. 

 
Estes serviços também podem oferecer o seu apoio e atividades através de plataformas online, 
mesmo que os procedimentos possam diferir de um país para outro ou mesmo para as diferentes 
regiões de um país. Por exemplo, em Itália, cada região tem o seu portal. Na Região da Úmbria, o 
website dos serviços públicos de emprego é Lavoro per Te, onde pode tirar partido de uma série 
de serviços administrativos sem ter de se dirigir pessoalmente ao Centro de Emprego. A partir 
daqui pode ver e imprimir o seu estatuto de emprego, verificar o seu percurso profissional e 
emitir a Declaração de Disponibilidade Imediata. Pode também encontrar aqui alguns exercícios 
de orientação profissional úteis para a sua orientação profissional, agrupados em três “salas” 
que investigam diferentes aspetos: desde a análise de interesses e competências, passando pela 
avaliação de como estas podem ser integradas em perfis profissionais específicos, até à definição 
de atividades e ferramentas a serem postas em prática para uma procura de emprego eficaz. No 
website pode preencher o seu CV e carta de apresentação e pesquisar e candidatar-se a ofertas de 
emprego. 



Se procura um emprego, verifique os serviços públicos de emprego no seu país ou região, que 
serviços oferecem online? 

 
5.3 Websites e aplicações para procura de emprego na Europa 
 
 Assim que tiver um objetivo de carreira claro, um currículo eficaz e uma carta de apresentação, 
está pronto para procurar e receber ofertas de emprego que sejam adequadas para si! 

Websites como Indeed, Monster, LinkedIn, etc. são bons locais para encontrar ofertas de emprego, 
mas deve primeiro dirigir-se diretamente às empresas em que está interessado para procurar 
ofertas de emprego em aberto. 

 INDEED

Indeed.com é um motor de busca onde se pode procurar trabalho consultando as muitas ofertas 
publicadas por empresas em diferentes sites, que são indexados por setor e localização. 

 O utilizador pode fazer as suas pesquisas, salvá-las, criar alertas para receber novos anúncios na 
sua caixa de correio de acordo com as suas preferências e candidatar-se, enviando o seu CV. 

Este site dá-lhe a oportunidade de carregar o seu CV ou criar um online, assim como de o publicar 
num motor de busca onde as empresas podem procurar ativamente por ele. 

MONSTER



Monster é outro site muito fiável para procurar ofertas de emprego, um ponto de referência durante 
muitos anos para quem procura emprego online. Ao criar a sua própria conta, pode procurar ofertas 
definindo diferentes filtros. Publicar o seu CV (decidindo torná-lo visível para as empresas ou não) 
e candidatar-se a ofertas. Com um perfil profissional Monster, pode mostrar as suas competências 
e realizações e indicar o seu título profissional ideal, salário mínimo, e localização preferida. Há 
também uma secção do site onde pode encontrar conselhos e informações dedicadas a quem 
procura emprego, quer seja a sua primeira experiência ou se pretende mudar após vários anos de 
experiência. Está disponível em vários países europeus e em todo o mundo.

JOBSORA

Jobsora é um portal multinacional que reúne atualmente ofertas de emprego de mais de 250 sites e 
empregadores. No Jobsora também pode criar o seu próprio perfil/CV e receber atualizações sobre 
as últimas ofertas de emprego de acordo com as suas caraterísticas e preferências.  

Em Itália: https://it.jobsora.com/ 
Em Portugal: https://pt.jobsora.com/ 
Em Espanha: https://es.jobsora.com/ 

ATIVIDADE: EXPERIMENTE O WEBSITE QUE MENCIONÁMOS PARA PROCURAR O SEU 
EMPREGO DE SONHO 



 5.4 À procura de emprego no Facebook? Porque não! 

Uma função muito útil, criada há alguns anos, tornou possível consultar ofertas de emprego de 
empresas presentes com a sua página no Facebook, diretamente na rede social. 

Nesta secção, poderá percorrer centenas de ofertas para diferentes funções, nas quais foram 
descritas as competências necessárias para o tipo de emprego oferecido, o tipo de contrato e, 
muitas vezes, também o salário bruto mensal/anual. Havia também a possibilidade de clicar no 
botão “Candidatar-se agora” no post com a oferta de emprego, chegando assim à visão geral dos 
detalhes e diretamente ao formulário de candidatura. 

Desta forma, Mark Zuckerberg quis dar ao canal um aspeto mais profissional do que antes.

Fonte: facebook.com 

No entanto, desde 22 de Fevereiro de 2022, as alterações à secção de empregos no Facebook 
significam que a ferramenta de procura de emprego da rede social Zuckerberg já não está disponível 
fora dos Estados Unidos e Canadá, por isso, se estiver à procura de trabalho fora destes dois países, 
pode fazê-lo espreitando os anúncios nos grupos criados ad hoc, ou nos posts criados diretamente 
nas páginas das empresas. 

Dada a situação, ainda é possível encontrar trabalho no Facebook? 

 



Sim, é! 

Grupos gerais no FB são muito populares para anúncios de emprego, onde os anúncios de emprego 
são publicados como anúncios normais. 

Os grupos estão divididos em locais e especializações. A regra geral é que quanto mais membros o 
grupo tiver, mais pessoas podem ver as ofertas de emprego ou podem criar uma nova, e, portanto, 
maior é a possibilidade de adquirir um candidato ou de ser contratado. 

Para encontrar uma oferta de emprego não há necessidade de introduzir as palavras “ofertas 
de emprego, etc.” no campo de pesquisa, pode também tentar em grupos genéricos tais como: 
anúncios + “nome da localização”. 

Se não for membro de um grupo, deve juntar-se a ele primeiro. Basta clicar no botão “Juntar-se 
ao grupo”. Em alguns casos, para além de clicar no botão, também precisa de responder a algumas 
questões, por exemplo, “Já leu as regras do grupo? Antes de publicar algo num grupo, não se esqueça 
de ler as suas regras, normalmente disponíveis no separador “Sobre”, para evitar que o mesmo seja 
cancelado ou banido. 

 
Alguns exemplos abaixo: 





Uma boa alternativa é consultar as publicações na página da empresa para a qual gostaria de tra-
balhar e verificar se comunicaram alguma vaga. 

Uma forma ainda mais simples é colocar o emprego que procura no campo de pesquisa e consultar 
as publicações que contêm essas palavras, também pode filtrá-las definindo o local ou a data de 
publicação. 



Um último canal útil para encontrar trabalho no Facebook são as páginas das agências de empre-
go ou, se presentes, os grupos relacionados.



5.5 Estar presente no LinkedIn é uma obrigação 

Lançado em 5 de Maio de 2003, o LinkedIn é um serviço online de negócios e emprego americano 
que opera através de websites e aplicações móveis, em particular esta plataforma é utilizada para 
redes profissionais e desenvolvimento de carreiras e permite aos candidatos a emprego afixarem 
os seus CV’s e aos empregadores afixarem empregos. 

O que torna o LinkedIn tão poderoso? 
Em 2022 há 600.000.000 de utilizadores registados no LinkedIn, incluindo candidatos a emprego, 
recrutadores, pessoas interessadas na sua marca pessoal e pessoas empregadas à procura de redes 
ou de novas oportunidades de carreira. Com esta edição compreendemos como estar presente com 
o seu perfil é agora uma obrigação para se dar a si próprio uma oportunidade de encontrar trabalho 
extra. 

Quanto ao currículo criativo, mesmo no LinkedIn, pode personalizar o seu perfil para ser notado e 
enviar imediatamente uma mensagem àqueles que o venham encontrar online: pode escolher a 
sua melhor fotografia, colocar uma fotografia de capa como fotografia inicial do perfil e escolher 
uma manchete que chame a atenção e contenha as palavras-chave certas para as quais deseja ser 
encontrado. 

Outro aspeto muito importante a considerar é a possibilidade de carregar diferentes suportes 
e inserir ligações externas para mostrar documentos, apresentações e produtos digitais que 
contribuam para a sua marca pessoal. 

Outras secções muito úteis para apresentar as suas competências são: 

 ө Licenças e certificações 
 ө Experiências de voluntariado 
 ө Lista de competências (cada uma delas pode receber a aprovação dos seus colegas, amigos, 



conhecidos ou contactos) 
 ө Recomendações (dadas e recebidas)   
 ө Projetos (nos quais já trabalhou ou está atualmente a trabalhar)

o LinkedIn permite-lhe adicionar os seus contactos profissionais, enviar um pedido para conhecer 
outros, descobrir eventos que possam interessar-lhe com base nas suas preferências profissionais, 
inscrever-se em grupos temáticos e encontrar páginas de negócios da empresa na plataforma. 

Depois da sua página de perfil, certamente que a parte mais importante do website é a secção 
“Empregos” onde pode consultar todas as vagas e escolher as que deseja candidatar-se. 

Aqui encontrará também dicas úteis para a entrevista de emprego, pode também criar um alerta 
de emprego que o notificará quando um anúncio relativo a um posto de trabalho do seu interesse 
for publicado. 

Em cada anúncio de emprego, poderá ler o nome da empresa, a descrição e todos os detalhes da 
função da vaga, descobrir o número de empregados atuais e pessoas que já se candidataram à mesma 
função e compreender se as suas competências são adequadas. Em alguns casos, pode também 
conhecer o salário proposto. Encontrará também o botão “Candidatar-se” para ir diretamente para 
a página com o formulário de candidatura. 



Como criar um perfil que se destaque dos seus concorrentes em 5 passos 

 ө 1. Leia a última edição do Guia de Procura de Emprego imperdível publicado pelo LinkedIn; 
 ө 2. Preencha a descrição sob cada trabalho e o resumo geral; não se limite às tarefas, liste 

também os resultados obtidos, publique links, PDF’s e documentos e, se valer a pena, também 
certificados de cursos, certificações, patentes, voluntariado; 

 ө 3. Use atualizações de estado: são uma boa oportunidade para destacar alguns dos seus últi-
mos trabalhos, partilhar um artigo ou leitura de livro, promover a sua presença num evento. O 
LinkedIn está concebido tal como uma rede social... mas profissional!

 ө 4. Atualize o seu currículo e o perfil do LinkedIn e mude fotografias de vez em quando, tendo o 
cuidado de escolher sempre imagens profissionais; 

 ө 5. Traduza o seu perfil, pelo menos, para mais uma língua. Não há necessidade de fazer tudo de 
novo, existe uma ferramenta do LinkedIn que o pode ajudar a fazê-lo automaticamente. 

Conselhos de ouro  
De acordo com o LinkedIn, 80% dos postos de trabalho são ganhos graças ao “boca-a-boca” onli-
ne, por isso, construa a sua rede de contactos (não apenas com os seus amigos e colegas passados 
ou presentes!). 

Descarregue o seu CV para entrevistas de emprego offline 
Uma função muito útil da sua página LinkedIn é a possibilidade de guardar o perfil em PDF, desta 
forma, sem ter de fazer mais nada, terá o seu CV pronto a ser impresso e partilhado. 

 Agora só tem de correr para o LinkedIn e criar a sua página profissional! 



ATIVIDADE: CRIA UM PERFIL NO LINKDIN 

Para começar a criar o seu perfil no LinkedIn, sugerimos que dê uma vista de olhos ao website 
e talvez siga os conselhos que pode encontrar nos numerosos tutoriais em vídeo criados para o 
efeito.

6. EUROPASS MOBILIDADE 

 Europass Mobilidade é um documento que descreve as competências que se desenvolvem numa 
determinada experiência de mobilidade, tal como uma mobilidade Erasmus+. 

O documento incluirá os seus dados pessoais e pode incluir informações sobre as suas funções e 
responsabilidades, competências relacionadas com o trabalho, competências linguísticas, com-
petências digitais, competências de organização e gestão e competências de comunicação. Todas 
as competências desenvolvidas durante a atividade de aprendizagem/ensino/formação podem ser 
descritas no certificado. 

Estas competências podem ser muito valiosas quando se candidatar a empregos e cursos no futu-
ro e pode incluí-las no seu CV. 
 
Como obter o seu Europass Mobilidade: 

Se participa numa experiência de mobilidade organizada noutro país e gostaria de receber o Euro-
pass Mobilidade, terá de pedir ao parceiro de envio (por exemplo, a escola ou instituição que orga-
niza a sua colocação ou mobilidade) para se inscrever no Centro Nacional Europass do seu país. 

O parceiro remetente e a organização de acolhimento (a organização ou instituição que irá visitar 
quando estiver no estrangeiro) completarão e validarão os documentos pertinentes. 

Receberá o seu Europass-Mobilidade depois de terminar a sua experiência no estrangeiro. 

Descobre mais no website. 
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