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A Entrevista Profissional é uma técnica de seleção que permitirá à entidade empregadora 

confirmar se o (a) candidato(a) ao emprego corresponde ao perfil pretendido para o posto de 

trabalho a que se candidatou.  

 

 
 

DICAS PARA A ENTREVISTA DE SELEÇÃO 

 

 

Falar de Si
• Fale apenas das áreas que são relevantes para a vaga a

que se está a candidatar;

Trabalhar aqui. 
Porquê?

• Fale sobre a excelente reputação da(o)
empresa/hospital e explique porque ela se enquadra
nas suas necessidades;

Porquê escolhê-lo(a)?
• Com humildade mostre que a sua contratação será

uma mais-valia para a empresa;

Pontos Fortes
• Fale das suas competências que se adaptam na

descrição da vaga;

Casos de Sucesso
• Se possível, fale de projetos desenvolvidos por si e as

competências obtidas em empresas onde
trabalhou/estagiou;

Empatia
• Tenha uma atitude positiva e simpática com o

entrevistador;

Falar 
corretamente

• Use uma linguagem clara e concisa;

Postura e 
Confiança

• Uma linguagem corporal positiva é fundamental até ao
último segundo do contacto entre si e o entrevistador;
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Nota: Para além destas pequenas reflexões procure sempre pesquisar sobre outros cuidados a 

ter durante o processo de seleção e obtenha o máximo de informações sobre a 

empresa/hospital (ramo de atividade, dimensão, tipo de produtos/serviços, etc). 

 

 

 

 

 

Uma boa preparação, ajuda-o(a) a que o entrevistador pense em si de forma distinta 

relativamente aos outros candidatos! 

 

Cuide da sua 
imagem

• Escolha roupa adequada à empresa e ao posto de
trabalho a que se candidatou. Cuide do seu visual;

Pontualidade
• Seja Pontual. Se possível, verifique no dia anterior o

local onde fica a instituição/empresa;

Confiança
• Releia o seu CV e aprofunde os conhecimentos

relativamente à função a que se candidatou;

Não esquecer • Desligue o telemóvel antes de entrar para a entrevista;

Agradecimento
• Após a entrevista, envie um email a agradecer o tempo

dispensado e a reiterar o interesse na vaga;


