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Workshop Preparar para entrevista de emprego 

 

Formador 

Sónia Abrantes, com Licenciatura em Educação da Universidade Aberta e Licenciatura no Curso 

Superior de Professores do Ensino Básico, variante de Matemática e Ciências da Natureza, com 

vários cursos de formação complementar na área da educação e tecnologias. Formadora do 

Exército Português de 2000 a 2010, docente de 1º e 2º ciclos, diretora do Centro Educativo e de 

Formação Espaço Crescer desde 2012 (https://espacocrescer2012.wordpress.com/), gestora do 

Programa de Saúde Mental e Emocional no Pré-escolar Amigos do Ziki (amigosdoziki.pt). 

Conheça o currículo completo em http://educaovamosconversar.blogspot.pt/p/curriculo-da-

autora.html. 

 

Duração 

1 hora 

Preço 

5 € no Espaço Crescer, 7€ ao domicílio 

 

Destinatários 

- Jovens adultos à procura do 1º emprego 

- Adultos que pretendem mudar de emprego 

- Desempregados e população em geral 

 

Enquadramento 

Todos os dias somos invadidos com notícias relativamente a dados sobre o desemprego em 

Portugal e sobre a situação caótica do país? Poucas são as palavras motivadoras que nos fazem 

chegar, mas elas também existem. Seguindo esta linha de motivar para participar, criar e 

empreender, surgiu a ideia de criaresta ação de formação onde pessoas à procura de emprego se 

encontram para perceber melhor se o que têm feito se adequa às necessidades do mercado 

laboral e para se automotivarem a continuar a procurar o tão desejado emprego. 
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Objetivos 

- Preparar para o momento de entrevista 

 

Metodologia 

Recurso aos métodos expositivo, demonstrativo, prático e participativo. 

 

Principais conteúdos teóricos 

 O que se espera de uma entrevista 

 Como preparar para entrevista 

 O que fazer após a entrevista 

 

Exercícios práticos 

 Simulação de entrevista 

 

Número mínimo de participantes 

Sem número mínimo de participantes. 

Em locais a combinar com outras entidades, o número mínimo de participantes varia.  

 

Número máximo de participantes 

20 pessoas  

 

Informação adicional 

Sugerimos que cada participante traga o seu próprio computador para elaboração dos 

documentos e acesso à nossa Internet wireless gratuito. 

Podemos disponibilizar folhas e material de escrita, bem como dispomos do serviço de fotocópias 

e impressões. 

Com direito a certificado de participação das sessões em que participa, caso seja solicitado. 


