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Resumo 

 

Num mundo tão complexo e competitivo como se vive nos dias de hoje, a 

escolha das pessoas certas torna-se vital para um bom funcionamento e 

desenvolvimento das organizações.  

O Recrutamento e Seleção é um dos processos inerentes à área de Recursos 

Humanos, responsável por atrair, recrutar e selecionar candidatos para as vagas de 

emprego disponíveis, tendo em atenção as competências técnicas e comportamentais 

exigidas pelas organizações, auxiliando-as a possuir os profissionais mais qualificados e 

eficientes, de forma a garantirem os melhores resultados. Dado que, existe um 

ajustamento entre as necessidades da organização e os perfis profissionais que deverão 

ir de encontro às exigências solicitadas. Portanto, através do processo de Recrutamento 

e Seleção espera-se ter as pessoas certas nos lugares certos a exercer a profissão. 

Face ao exposto, tendo em conta a importância dos processos de Recrutamento e 

Seleção para as organizações, o presente relatório surgiu pelo interesse nesta temática e 

pelo resultado de um estágio realizado numa empresa de Engenharia.  

Deste modo, foi realizada uma análise e descrição aos métodos de Recrutamento 

e Seleção inseridos no contexto da entidade acolhedora de estágio, a fim de 

percebermos quais as suas principais lacunas e com este suporte, conseguirmos elaborar 

propostas de melhoria aos processos, por forma a facilitar os desafios diários que são 

enfrentados pelos recrutadores na empresa. 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Recrutamento e Seleção; Gestão de Recursos Humanos; 

Organizações; Pessoas; Sociologia. 
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Abstract 

 

In a world as complex and competitive as we are today, choosing the right people 

becomes vital for the proper functioning and development of organizations.  

Recruitment and Selection is one of the processes inherent in the Human 

Resources area, responsible for attracting, recruiting and selecting candidates for 

available jobs, taking into account the technical and behavioral skills required by 

organizations, helping them to have the most qualified professionals. qualified and 

efficient to ensure the best results. Since there is an adjustment between the needs of the 

organization and the professional profiles that should meet the requested requirements. 

Therefore, through the Recruitment and Selection process it is expected to have the right 

people in the right places to practice.  

In this sense, given the importance of Recruitment and Selection processes for 

organizations, this report arises from the interest in this theme and the result of an 

internship held in an Engineering company.  

Thus, an analysis and description of the Recruitment and Selection methods were 

inserted in the context of the internship host entity, in order to understand what its main 

shortcomings and with this support, we can elaborate proposals for process 

improvement, in order to facilitate the daily challenges that recruiters face in the 

company. 

 

 

 

 

 

 

 

	  
Keywords: Recruitment and Selection; Human Resource Management; Organizations; 

People;Sociology.
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Introdução 

A Gestão de Recursos Humanos é uma área constituída por um conjunto de 

atividades direcionadas para o sucesso integral dos trabalhadores tendo como propósito 

auxiliar as organizações a atingir os seus objetivos globais. Todavia, o mercado de 

trabalho apresenta-se mais competitivo, por isso, são maiores os desafios que 

confrontam os profissionais de Recursos Humanos que conquistam um papel cada vez 

mais significativo no interior das organizações.  

Uma Gestão Estratégica de Recursos Humanos cria impactos no desempenho 

individual, e, por consequência, na produtividade global de qualquer empresa. De forma 

que a sua capacidade de inovação depende maioritariamente da existência de um 

ambiente favorável que, por sua vez, depende de profissionais talentosos.     

 Neste sentido, o processo de recrutamento e seleção é considerado 

imprescindível no domínio da Gestão de Recursos Humanos, na medida em que visa 

garantir melhores resultados para as empresas, auxiliando-as a ter os profissionais que 

mais se adequam às exigências solicitadas. Desta forma, o recrutamento e seleção 

revela-se um processo exigente, estruturado em várias etapas, com técnicas e 

metodologias distintas que assumem singularmente um papel fundamental para a 

escolha do candidato mais adequado tendo em conta as necessidades, os valores e os 

objetivos organizacionais.     

 Partindo desta problemática, é pertinente entender como as lógicas de 

recrutamento e seleção permitem aos profissionais uma inserção mais ajustada no 

mercado de trabalho e de que modo elas são efetuadas nas organizações. 

Face ao exposto, o presente relatório resulta de uma experiência de estágio com 

a duração de 500 horas, centrado na temática da Gestão Estratégica de Pessoas, 

nomeadamente, no âmbito do recrutamento e seleção em contexto empresarial. 

 Seguindo uma sequência lógica, este estudo propõe analisar e descrever os 

processos de Recrutamento e Seleção existentes numa empresa prestadora de serviços 

de Engenharia, tendo como propósito perceber de que forma é realizada a escolha dos 

perfis profissionais que melhor atendem às caraterísticas de determinadas funções e 

como esses correspondem aos parâmetros estabelecidos pela empresa. Serão igualmente 



 

16 

relatadas e debatidas as problemáticas resultantes da realização das funções 

desempenhadas pela estagiária durante o período de estágio. 

 Neste sentido, de forma coerente e devidamente estruturada o presente relatório 

de estágio encontra-se organizado em 4 capítulos.  

 No primeiro capítulo é realizada uma abordagem teórica acerca de temas 

inerentes à área temática da Gestão de Recursos Humanos, expondo-se a evolução 

histórica do seu percurso até à atualidade. Sequencialmente é particularizado o caso 

específico da Gestão de Recursos Humanos em Portugal e explanando o porquê da sua 

lenta evolução, bem como, os principais desafios com os quais se tem debatido.  

 Durante este capítulo são também apresentados com base na literatura os 

processos de recrutamento e seleção, de forma a compreendermos a importância que 

estas técnicas possuem para a estrutura e o sucesso organizacional.  

 Por último, é realizada uma análise em relação ao crescimento do outsourcing, 

expondo quais as suas principais vantagens e desvantagens, não só num âmbito geral, 

como em particular no caso do recrutamento e seleção e as razões da sua importância 

para o mundo empresarial.  

 No segundo capítulo, encontra-se uma breve apresentação da entidade 

acolhedora de estágio, sendo descritos os objetivos da estagiária e todas as funções 

desempenhadas. Adicionalmente, são efetuadas as principais considerações resultantes 

da experiência de estágio.  

 No terceiro capítulo, são descritas em detalhe as etapas de recrutamento e 

seleção observadas e trabalhadas em contexto de estágio. Neste enquadramento, são 

apresentados os principais desafios encontrados pela estagiária e a partir desses, são 

elaboradas propostas de melhoria a fim de se otimizarem os processos. 

 O quarto e último capítulo aborda algumas considerações acerca da 

pluridisciplinaridade da Sociologia e sobre a importância do papel que os sociólogos 

têm vindo a assumir no interior das organizações.  

 Nas considerações finais, apresenta-se uma reflexão de todo o trabalho 

desenvolvido, realizando-se um balanço conclusivo inerente aos principais pontos 

aferidos no relatório. 
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Capítulo I | A Gestão de Recursos Humanos – os principais 

contornos e conceitos  
  

A área da Gestão de Recursos Humanos (GRH) tem vindo a ser trabalhada desde 

o século passado, de tal forma que o seu desenvolvimento se encontra ligado a diversos 

contributos vindos de partes distintas que enriquecem esta temática e que a tornam cada 

vez mais relevante, fundamentalmente no mundo empresarial.  

  A GRH é, portanto, hoje considerada uma área estratégica das empresas, uma 

vez que este mesmo conceito aponta para todas as ações desenvolvidas pela função de 

recursos humanos com o propósito de alcançar determinados objetivos (Sousa et al, 

2006). Isto é, “a principal missão dos responsáveis de recursos humanos é ajudar as suas 

empresas a declinar estratégias em competências que permitam uma ação prática, 

realmente transformadora, da realidade” (Ceitil, 2006, p.45). 

Todavia, é apenas com o desenvolvimento dos contextos sociais e com a 

evolução das relações do trabalho em contexto organizacional que se observa um 

desenvolvimento na GRH, uma vez que nos últimos anos entre todas as funções a 

função de pessoal foi aquela que mais transformação sofreu. 

Neste contexto, a reflexão teórica presente ao longo dos dois primeiros 

subcapítulos propõe analisar numa perspetiva temporal o desenvolvimento da GRH, 

tanto num panorama geral, como no caso específico da evolução dos Recursos 

Humanos (RH) em Portugal.  

O terceiro subcapítulo, explana um dos processos de recursos humanos: o 

recrutamento e seleção, predominante no estudo deste relatório de estágio e por último, 

abordar-se-á o outsourcing como um processo de subcontratação de serviços cada vez 

mais assíduo nas empresas. 
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1.1. A evolução histórica dos Recursos Humanos – entre o fim do século XIX 

e início do século XXI 

 

Foi com a Revolução Industrial que se deu um conjunto de mudanças que 

iniciaram as primeiras alterações no mercado de trabalho, essencialmente a Ocidente. A 

substituição do trabalho artesanal pelo uso de máquinas, a criação das grandes unidades 

fabris, as condições de trabalho precárias, os baixos salários e o crescente número de 

trabalhadores afirmam-se como as principais repercussões obtidas dada a inexistência 

de gestores de pessoas, uma vez que, os proprietários das fábricas impunham uma 

rigorosa disciplina no trabalho em prol da produção e do lucro, não havendo nenhum 

tipo de preocupação com os trabalhadores, que se comprova com a ausência de sistemas 

de proteção social. O que levava, desta forma o trabalhador a situações de miséria e 

abandono (Cunha et al.,2012). Por essa razão, na altura em que os processos produtivos 

sofreram grandes alterações, surgiram os primeiros sinais de GRH (Cunha et al.,2012). 

Nesta conjuntura, os primeiros movimentos sociais contra as iniquidades 

laborais, anteriormente referidas, começaram a manifestar-se dando origem ao posterior 

aparecimento dos denominados Welfare Officers, funcionários (do sexo feminino) que 

tinham como propósito “zelar pela melhoria das condições de trabalho e de alojamento 

e pelo apoio aos trabalhadores doentes ou mais necessitados” (Cunha et al., 2012, p.67). 

A partir desse momento, surgiram políticas que revelaram uma preocupação mais 

humanista perante os trabalhadores, como foi o caso da implementação do subsídio de 

desemprego, logo, “As práticas levadas a cabo pelos welfare officers visavam, através 

da melhoria das condições de trabalho, criar empregados “moralmente mais sãos”” 

(Cunha, et al, 2003, p.19) todavia, isso não era suficiente para travar inteiramente a 

pressão que existia sobre os trabalhadores.  

Cabral-Cardoso (2004) faz uma análise crítica desta política, declarando que o 

papel destes funcionários poderia ser interpretado como forma de acalmar a influência 

sindical nas empresas, assim como, garantir o mantimento de baixos salários em troca 

de poucos benefícios sociais. No mesmo sentido, Cunha, et al, (2003 p. 20) afirmam 

que “sob uma perspetiva crítica, estas práticas podem ser vistas como tentativas para, de 
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uma forma barata, acalmar/seduzir a força de trabalho, […] e criar uma espécie de 

“almofada social” entre o empregador e os empregados”. 

O início do século XX, marca uma forte mudança no desenvolvimento da função 

de pessoal que atravessou um período de reestruturação com a presença dos princípios 

de Taylor, com a teoria dos Princípios de Administração Científica, que pode ser lida 

como “um padrão na teoria e prática de desenho de trabalho que privilegia ciclos de 

trabalho curtos e repetitivos, sequências de trabalho detalhadas e prescritas, e a 

separação entre a concepção e a execução” (Adler, 1999a, p.7 cit. por Cunha, et al, 

2003, p.22). Esta divisão do trabalho que o taylorismo propunha, requeria que os 

trabalhadores tivessem conhecimentos específicos na função que vinham a 

desempenhar, o que veio resultar numa maior especialização e organização do trabalho, 

bem como, numa melhor gestão das pessoas que o executavam (Cunha et al, 2012). 

Na década de 1940 os serviços de GRH estavam ainda muito orientados para a 

execução de questões administrativas, sendo esse o maior enfoque das suas funções, “o 

técnico era muitas vezes, alguém ligado à disciplina e ao domínio das técnicas 

administrativas, como um ex-militar, sendo alguém capaz de manter a ordem” (Bilhim, 

2006). Porém, começaram a priorizar-se os planos das estruturas organizacionais com o 

objetivo de se alcançar uma maior produtividade, o que levou a que se erguessem 

questões técnicas particulares da GRH que ganharam cada vez maior relevância. 

Consoante Brandão e Parente (1998), daí surge a designação Gestão de Pessoal, 

nomeadamente, 

 
quando se começam a manifestar verdadeiros problemas ao nível da "gestão social" 

das empresas, decorrentes entre outros factores de ordem macroeconómica e macro-social 

dos modelos organizacionais de racionalização do trabalho taylorianos, pondo em causa o 

desprezo a que até então era votada a função. (Brandão e Parente, 1998, p. 23).  
 

De forma que, o taylorismo veio profissionalizar e gerar necessidades de 

conhecimento superiores sobre o trabalho e a produção (Cunha et al, 2012, p.69). 
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É no ano de 1945, que se verifica uma afirmação da Gestão de Pessoal. Neste 

período a função de pessoal começou a ser mais valorizada, por isso, o trabalhador 

começou a ser visto de outra forma, além da sua força de trabalho (Bilhim, 2006).  

Na medida em que o desenvolvimento socioeconómico foi evoluindo 

globalmente, principalmente nos países com a economia mais desenvolvida situados na 

Europa, destacam-se três grandes períodos enquadrados no século XX que marcaram e 

modificaram a conceção da função de pessoal.  

Primeiramente, a função passou por uma “fase embrionária”, denominada 

Administração de Pessoal (Brandão e Parente, 1998), entre o final do século XIX e os 

anos 1950 e 1960, assumindo uma forma tradicional. Portanto, as suas atividades 

passavam pela incidência de serviços que tinham como foco principal o recrutamento e 

a gestão de negociações contratuais, a aplicação e respeito pela legislação laboral, a 

gestão da disciplina do trabalho havendo um controlo no interior dos processos, a gestão 

das remunerações e a gestão da formação específica necessária para o desempenho das 

tarefas laborais, de modo a melhorar as competências dos trabalhadores.   

A administração não tinha qualquer ligação com as decisões estratégicas das 

empresas, na medida em que ainda não era considerada como recurso para aumentar a 

competitividade empresarial. Desta forma, a função pessoal não era vista como um meio 

para o desenvolvimento económico e social e os Recursos Humanos estavam 

distanciados desses processos. Isto é, eram apenas uma função de apoio, separada de 

decisões estratégicas uma vez que, o “pessoal é encarado como um custo a minimizar, 

postulando-se uma incompatibilidade de base entre os objectivos económicos e sociais 

da empresa.” (Brandão e Parente,1998, p.24).   

É entre os anos 1960 a 1980 que a função pessoal passa pela sua fase de 

“maturidade” (Brandão e Parente, 1998), denominando-se por Gestão de Pessoal, já que 

antes disso, como foi referido, as suas atividades tendiam a ser meramente 

administrativas, como a aplicação de regras laborais, do cadastro individual de cada 

trabalhador e pouco mais. Porém, é nesta fase, segundo Bilhim (2006), que se dá um 

maior reconhecimento do valor que as pessoas detêm nas organizações, afastando os 

objetivos apenas centrados no cumprimento da legislação. Conforme Des Horts (1998), 
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esta é uma época em que além do destaque que se dá em relação às motivações e à 

própria satisfação no trabalho, as preocupações humanistas passam a ter um papel 

central, de maneira que, nesta altura a função pessoal adquire um estatuto no interior das 

organizações fazendo aparecer os primeiros departamentos de pessoal, “A função 

assume-se como área de gestão, encarregue de gerir os recursos em termos de emprego, 

remuneração, formação, duração do trabalho e desenvolvimento de instrumentos de 

gestão específicos” (Brandão e Parente,1998, p.25).  

Contudo, ainda que a função pessoal estivesse a transformar paulatinamente a 

sua conceção, encontrava-se nela inerente a ideia do pessoal considerado como um 

custo como ou como um recurso dependente da organização. Nesta fase, a ideia de as 

pessoas serem contributos relevantes para o desenvolvimento e funcionamento das 

organizações começa lentamente a surgir (Tyson e Jackson, 1992).  

Na década de 1980 emerge o conceito de Gestão de Recursos Humanos, que 

pressupõe uma mudança de mentalidades, onde as pessoas passam a ser consideradas 

como recursos. Tal se deveu “às transformações ocorridas a nível externo, como é o 

caso do aumento da competitividade, o aumento da preocupação com o papel das 

pessoas dentro das organizações, a procura pelo enriquecimento e estratégias de 

aumento da produtividade dentro das diferentes áreas de negócio” (Silva, 2016, p.19). 

Ou seja, pela primeira vez são evidenciadas questões como a valorização do 

desempenho, das competências, o clima organizacional, a comunicação, a liderança, a 

saúde, higiene e segurança no trabalho, entre outros. Pode dizer-se que, tudo isto se 

integra normalmente nos objetivos estratégicos das empresas, essencialmente para 

melhorar o seu aspeto económico.  

Portanto, é durante aqueles anos que a conceção de gestão de pessoal desenvolve 

realmente a vertente humanista. É neste seguimento que se concede a profissionalização 

dos recursos humanos, que era maioritariamente vista como um custo para as empresas, 

o que vem despertar a existência de uma ligação entre o mundo económico e o mundo 

social. Importa sublinhar que o motivo que levou a esta mudança de pensamento em 

relação á função pessoal e às práticas de gestão encontra-se relacionado com a rápida 

inovação tecnológica da época, que implicou maior capacidade de adaptação dos 
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Recursos Humanos face à necessidade de se praticarem modelos de gestão preventivos e 

previsionais, dadas as mudanças existentes relativas aos contextos sociais e 

profissionais da época. O aumento da concorrência a nível nacional e internacional, o 

interesse público pela responsabilidade social das empresas e as transformações 

socioculturais levantadas pelos jovens trabalhadores com novas ambições profissionais, 

apontavam para a necessidade das empresas investirem em mão-de-obra mais 

qualificada, bem como na melhoria dos equipamentos, de forma a conquistar novos 

marcos de desenvolvimento no trabalho. De acordo com Brandão e Parente (1988, p.28) 

“O papel fundamental da função seria o de gerar e gerir informação capaz de assegurar 

a mobilização dos Recursos Humanos, de lhes abrir possibilidades de escolha de acordo 

com os cenários previsíveis e de potenciar-lhes meios de adaptação e de 

desenvolvimento”. 

Assim sendo, sucede uma aposta interna dos RH nas empresas, com o intuito de 

acompanhar “a aceleração dos ritmos de mudança nos ambientes organizacionais e os 

desafios que as empresas têm de enfrentar […] colocando os recursos humanos em 

primeiro lugar na medida em que estes seriam o elemento constitutivo da empresa” 

(Brandão e Parente, 1998, p.26). Nessa perspetiva, o investimento nos RH é visto como 

uma escolha estratégica das organizações, e a função pessoal passa a envolver-se nas 

estratégias globais das empresas (Des Hors, 1987). Os RH passam a ser responsáveis 

por participar no “planeamento, execução e avaliação de tudo o que lhes diz diretamente 

respeito, nomeadamente no domínio da execução do trabalho e da formação” (Brandão 

e Parente, 1988, p.28), sendo considerados nesta fase um recurso em que as 

organizações devem investir.  

 Posto isto, o objetivo da GRH é também preparar as empresas para adquirirem e 

reforçarem capacidades de resolução face a problemas previsíveis e imprevisíveis que 

possam surgir, atribuindo-lhes capacidades de adaptação e de antecipação que 

possibilitam uma gestão eficiente para o desenvolvimento das organizações, tendo como 

base a gestão das competências e formação profissional (Brandão e Parente, 1998).  

Com o aumento da competitividade nos negócios e com o desenvolvimento 

social, a GRH começa a erguer-se como estratégia empresarial sendo gradativamente 
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uma vantagem competitiva para as organizações. Isto é, deixa de estar apenas vinculada 

à dimensão operacional passando a fazer parte da componente estratégica (Caetano e 

Vala, 2007). 

No final do século XX até à atualidade, alguns acontecimentos como a 

internalização dos negócios contribuíram para que a GRH se transformasse numa 

Gestão Estratégica de Recursos Humanos (GERH).  
A gestão estratégica “integra o planeamento estratégico, as decisões 

operacionais e o funcionamento da organização” (Bilhim, 2006, p.47), atualmente 

encontra-se envolvida num contexto mais complexo e competitivo, dado que, além de 

estar alinhada com as áreas de negócio das organizações, compete-lhe realizar todo o 

recrutamento, seleção e formação de pessoas, sendo que, este processo deve ser 

devidamente planeado para que o enquadramento dos indivíduos seja exato para as 

funções requisitadas. Dessa forma, as empresas podem otimizar os recursos e alcançar 

uma vantagem sobre as organizações concorrentes (Martins e Silva, 2013), assim sendo, 

“a estratégia transforma-se, deste modo, num padrão de ações e o seu resultado é 

traduzido através da forma e da posição apresentadas pela organização” (Bilhim, 2006, 

p.47). 

De acordo com os autores Melo e Machado (2011, p.43) “Hoje em dia não faz 

sentido gerir os RH de uma organização de forma meramente administrativa, sem 

qualquer tipo de ligação estratégica às restantes dimensões organizacionais”. Todavia, 

para se fazer uma GERH é necessário possuir um conhecimento fundamentado da 

cultura organizacional (missão, valores, objetivos) para que seja possível atingir de uma 

forma integrada as finalidades organizacionais. Todas as pessoas possuem qualificações 

e competências distintas, segundo Chiavenato (2014): 

 
 as organizações estão deixando de lado aspectos meramente quantitativos para 

focar e enfatizar aspectos qualitativos e intangíveis do capital humano necessário para 

conduzir a organização ao sucesso em sua estratégia organizacional. Isso significa a adoção 

de modelos integrados de GP e estrategicamente orientados. (Chiavenato 2014, p.85) 
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Desta forma, constatamos que as pessoas se tornaram um forte alicerce das 

organizações modernas, por isso, a GERH deve direcionar o seu trabalho para o 

desenvolvimento de competências, para a dinâmica e comunicação interna nas 

organizações, de modo a que haja um envolvimento e participação ativa de todas as 

pessoas potenciando as suas capacidades profissionais no meio laboral (Chiavenato, 

2014). 

No caso de Portugal em particular, os progressos em relação à GRH passaram por 

algumas limitações causadas tanto pelo contexto político-social do país, como pelo 

predomínio de uma abordagem organizacional de cariz administrativo (Brandão e 

Parente, 1998), como constataremos no ponto seguinte.  

 

 

1.2.   A gestão (estratégica) de pessoas: o caso português  

 

O desenvolvimento da GRH até ao final dos anos 1970 era incipiente, dada a 

situação política e social do país, que passava por um período de regime ditatorial em 

que os movimentos sindicais foram reprimidos. Brandão e Parente (1998) referem que 

até então, o regime Salazarista contribuía para:  
 

a afirmação de um conjunto de empresários e gestores caracteristicamente 

conservadores e empiristas, desincentivando a procura de alternativas tecnológicas e 

organizacionais como forma de aumentar uma competitividade julgada desnecessária pois 

apostava-se no aproveitamento intensivo de uma mão-de-obra abundante, barata e com 

baixos níveis de qualificação.  (Brandão e Parente, 1998, p.31).  
 

No entanto, é importante referir que a Associação Portuguesa de Gestão das Pessoas 

(APG) fundada em 1964, conseguiu nessa altura promover debates sobre temas 

relacionados em torno da problemática dos Recursos Humanos a partir de encontros 

nacionais. Desde os seus primórdios esta associação detém a finalidade de desenvolver 
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atividades que visam o incremento da Gestão de Pessoas nas organizações, bem como a 

formação dos seus associados (APG, 2019). 

A partir de 1974, na sequência do 25 de Abril, começam a erguer-se relações entre 

empresas e sindicatos, fruto do contexto democrático do país. Daí surgiram os primeiros 

departamentos de pessoal no interior das empresas, sendo que as pessoas que 

asseguravam os departamentos tinham formação, mas grande parte encontravam-se 

licenciadas em áreas como o direito, o que tornava a GRH desenquadrada das 

estratégias das empresas, devido ao cariz burocrático e político que detinha.  

Face ao exposto, “criaram-se comissões de trabalhadores nas empresas, enquanto 

donos e gestores das grandes empresas eram afastados e os sindicatos assumiam um 

papel predominantemente conflitual nas relações de trabalho” (Cunha, et al, 2012, 

p.83). As direções de pessoal foram crescendo neste período, assumindo um papel 

importante nas empresas, uma vez que tinham de enfrentar os sindicatos no seu 

quotidiano. Adicionalmente, toda a gestão dos direitos sociais dos trabalhadores foram-

se unindo às tarefas administrativas desta área, como as férias, os salários, entre outros. 

Foram também aparecendo serviços de formação, de qualificação de funções e de 

recrutamento e seleção de RH, todavia ainda não se enquadravam nas estratégias das 

empresas.  

Apenas após a entrada de Portugal na União Europeia em 1986, as empresas 

alteraram a sua visão perante os trabalhadores, uma vez que o novo contexto “levantou 

grandes desafios de competitividade económica no país” (Cunha, et al, 2012, p.84). 

Neste seguimento, muitas empresas fizeram reestruturações internas para que os seus 

recursos se tornassem uma vantagem competitiva (Cunha e Obeso, 2004). Durante a 

fase de reestruturação, havia a necessidade de tornar as empresas mais rentáveis, por 

isso o capital humano passou a ser reconhecido. Para tal, começaram a contratar-se 

pessoas com maior formação e conhecimento, nomeadamente ligadas às áreas das novas 

tecnologias e do marketing, dando-se gradualmente uma “evolução para culturas 

organizacionais menos burocráticas e mais viradas para os objetivos, a criação de canais 

para uma comunicação interna mais aberta, e a implementação de algumas políticas de 

flexibilização” (Cunha, et al, 2012, p.84). Assim, com os ganhos de produtividade 
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alcançados, posteriormente os contratos de trabalho começaram a mais benefícios e 

incentivos coadunados com o desempenho dos trabalhadores em diversas empresas.  

Este é um período que marca a evolução da Gestão de Pessoas (GP), contando 

assinaladamente com a presença da APG, representante dos Gestores de Recursos 

Humanos, que se tornou aliada no desenvolvimento da compreensão e evolução das 

práticas de GRH, prosseguindo a sua missão na divulgação de informações e partilha de 

ideias nos encontros nacionais que ocasionava.  

Conforme o que se encontra referido anteriormente, o processo de integração na 

União Europeia foi um acontecimento muito relevante para o crescimento da economia 

nacional, trazendo um aumento de produtividade e uma crescente competitividade 

resultante da influência da globalização em vários âmbitos da sociedade. 

Consequentemente, tudo isto veio potenciar mudanças na GRH, ou seja, as 

preocupações começaram a ser dirigidas para o desenvolvimento de competências do 

capital humano. Nasceram também empresas de consultoria na área de GRH, fazendo 

diminuir a dimensão dos RH nas empresas, mas ainda assim, o seu poder aumentou 

consideravelmente devido à adesão decorrente dos modelos internacionais de gestão 

(Cunha, et al, 2012).   

A partir desse momento, as empresas Portuguesas tentaram acompanhar outros 

países ao nível da GRH assumindo posições mais estratégicas, de forma que, se dá uma 

alteração na GP que passou de uma função reativa e administrativa para assumir uma 

maior proatividade e capacidade de resposta às questões que a envolvem (Cunha, et al, 

2012). 

Atualmente, nas grandes empresas, os Recursos Humanos estão institucionalizados 

e em empresas mais pequenas, por norma, os RH são subcontratados. Contudo, “Em 

Portugal, a GRH ainda se encontra numa fase embrionária no seu desenvolvimento e 

implementação” (Melo e Machado, 2015, p.69), uma vez que, os gestores ainda 

procuram definir um papel estratégico nas decisões de gestão no interior das 

organizações. Segundo Cabral-Cardoso (2004), existem duas grandes barreiras na GRH 

em Portugal, sendo que a primeira é a pouca credibilidade que um gestor de recursos 

humanos ainda tem nas organizações. Por outro lado, a segunda barreira está 
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relacionada com o tipo de estrutura organizacional, maioritariamente constituída por 

Pequenas e Médias Empresas (PMEs), “e negócios geridos por famílias sem uma função 

de pessoal” (Freitas, 2016, p. 10). Este cenário não contribui para o crescimento das 

práticas de GRH que se implementam de forma pouco estratégica. (Freitas, 2016). 

Nestes termos, segundo Cabral-Cardoso (2004), além de todas as alterações, 

económicas e sociais que aconteceram no passado, o carácter administrativo e 

burocrático ainda se mantém no contexto atual das políticas de GRH em Portugal.  

Nos últimos anos devido à aposta na formação académica em Gestão de 

Recursos Humanos que prepara todos os profissionais que se inserem nesta área, 

observam-se algumas mudanças em Portugal. Por essa razão, embora ainda existam 

alguns constrangimentos que devem ser ultrapassados, neste momento já se observam 

evoluções mais nítidas face a esta área, visto que, as empresas começam a estruturar-se 

organizacionalmente já com departamentos de recursos humanos, o que promove as 

práticas de gestão mais independentes e centralizadas, assim como, comportam “maior 

influência no topo e políticas de RH alinhadas com o negócio.” (Melo e Machado, 2015, 

p.70). Neste sentido, os diretores e técnicos de RH têm agora formação no âmbito das 

ciências sociais e da gestão, existindo uma predominância do sexo feminino nesta 

função (Cunha, et al, 2012).  

Estes desenvolvimentos implementados face ao crescimento da concorrência, 

resultaram num aumento de incentivos que levaram a que os gestores se tornassem mais 

eficientes e permitiram uma ligação entre a evolução das estratégias funcionais das 

atividades de RH com os objetivos das empresas (Cunha, et al, 2012).   

De acordo com, Melo e Machado (2015) a nível empresarial, Portugal constitui-

se essencialmente por Pequenas e Médias Empresas (PME), sendo que na estratégia 

empresarial que estas empresas adotam, o papel das pessoas ainda assume pouca 

importância principalmente em projetos a longo prazo. Contudo, uma grande parte dos 

dirigentes das PME indica que a estratégia de negócio das organizações se encontra 

fortemente relacionada com a GRH. Assume-se como um desafio para as PME a 

competição com as grandes empresas, principalmente no que concerne à “atratividade e 

condições de trabalho” (Melo e Machado, 2015, p.71). Por esse motivo, torna-se difícil 
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reter os trabalhadores, sendo que, as maiores apostas dos empresários das PME para 

atrair os seus profissionais passam pelos incentivos salariais e a melhoria das condições 

de trabalho, fazendo diminuir as diferenças em relação às grandes organizações (Melo e 

Machado, 2015). Pode, portanto, concluir-se que a evolução da GERH se mostra mais 

percetível em empresas de maior dimensão. Conforme, Cunha, et al (2012, p.85) “a 

maior parte das empresas de média e grande dimensão já tem uma estratégia escrita de 

RH, com envolvimento na definição da estratégia empresarial”. 

A GP em Portugal é atualmente equiparada com o modelo Anglo-saxónico em 

várias atividades, nomeadamente, na utilização de incentivos monetários ligados ao 

desempenho tanto ao nível individual como organizacional, nos investimentos em ações 

de formação para que haja um crescimento de competências e na comunicação interna 

com os trabalhadores que tem sido mais regular (Cunha, et al, 2012).   

Partindo desta reflexão, é possível perceber que a GRH em Portugal tem vindo a 

desenvolver-se principalmente desde o início do século XXI, e ainda que com algumas 

limitações e evoluções mais lentas, verifica-se a passagem de uma função reativa para 

uma função proativa de resposta aos problemas. Por este ângulo, percebemos que se 

torna fundamental o papel dos recrutadores, uma vez que as práticas de recrutamento se 

tornam uma vantagem estratégica para as empresas tanto no que toca à sua 

produtividade como face aos seus adversários no mercado. Neste sentido, de seguida 

iremos analisar os processos de recrutamento e seleção. 

 

 

1.3. Recrutamento e seleção: os processos  

 

O Recrutamento e Seleção é uma das áreas pertencentes aos Recursos Humanos, 

responsável por recrutar e selecionar os candidatos às vagas disponíveis na organização, 

tendo em atenção as competências técnicas e comportamentais impostas pelas empresas, 

“Trata-se, portanto, de um processo que decorre entre a decisão de preencher uma 

determinada função até ao apuramento de candidatos adequados à mesma” (Quintela, 
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2016, p.26). Esta é uma área imprescindível na GRH, pois é um meio para garantir 

melhores resultados para as organizações auxiliando-as a ter profissionais competentes, 

uma vez que, no processo de recrutamento e seleção se faz um ajustamento das 

necessidades da organização e dos perfis profissionais que vão de encontro à exigência 

solicitada. Portanto, através deste processo espera-se ter as pessoas certas nos lugares 

certos, além de que, pode conferir uma vantagem competitiva sustentável às empresas 

(Cunha, et al, 2012, p.194).  

Para Chiavenato (2014), “o MT1 é dinâmico e passa por contínuas mudanças e 

transformações. As características estruturais e conjunturais do MT influenciam as 

práticas de GP2 das empresas.” (Chiavenato, 2014, p.94). Segundo a análise do autor, 

quando o mercado de trabalho (MT) se encontra com um nível de oferta elevado, as 

organizações tendem a ter os recursos mais escassos, pois não existem pessoas 

suficientes para preencher os cargos disponíveis, uma vez que as oportunidades de 

trabalho são maiores do que a procura por elas. Por outro lado, quando o mercado de 

trabalho assume maior procura, as organizações ficam diante de um recurso fácil. Isto é, 

existe maior disputa de empregos no mercado de trabalho, devido à escassez de vagas 

existente, como podemos verificar no quadro 1.  

 
Quadro 1 - Impacto do mercado de trabalho sobre os candidatos 

 

Mercado de Trabalho em Oferta Mercado de Trabalho em Procura 

Excesso de vagas e oportunidades de emprego no 
mercado de trabalho. 

Escassez de vagas e oportunidades de emprego no 
mercado de trabalho. 

Os candidatos escolhem e seleccionam as 
organizações que oferecem melhores 
oportunidades, salários e benefícios. 

Os candidatos concorrem entre si para conseguir 
as poucas que surgem, apresentando propostas 
salariais mais baixas ou candidatando-se a cargos 
inferiores às suas qualificações. 

As pessoas se predispõem a deixar os seus 
empregados atuais para tentar melhores 
oportunidades noutras organizações, aumentando 
a rotatividade pessoal. 

As pessoas procuram se fixar nos atuais 
empregos, com medo de engrossar as filas de 
candidatos desempregados. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  O autor utiliza a abreviatura MT para designar Mercado de Trabalho	  	  	  
2	  O autor utiliza a abreviatura GP para designar Gestão de Pessoas.	  	  	  
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Os funcionários sentem-se donos da situação e 
fazem reivindicações de melhores salários, 
benefícios e tornam-se mais indisciplinados, 
faltam e atrasam mais, aumentando o 
absenteísmo. 

Os funcionários passam a não criar atritos nos 
seus empregos, nem a propiciar possíveis 
desligamentos, tornam-se mais disciplinados, 
procuram não faltar nem se atrasar. 

 

 

Deste modo, estando perante um mercado competitivo e acelerado, torna-se 

essencial que as empresas desenvolvam formas de gestão eficientes, fazendo com que o 

recrutamento e seleção de pessoas seja realizado de uma forma cautelosa e estratégica, 

de forma a captar os melhores talentos para futuro desenvolvimento do core business 

organizacional. Cunha et al, (2012, p.197) afirmam que o processo de recrutamento e 

seleção deve ser realizado consoante vários parâmetros, tais como, os objetivos da 

empresa, o tipo de função a preencher e as possibilidades financeiras. 

O recrutamento e seleção deve então ser encarado como tendo um papel 

fundamental, uma vez que, olhando para os trabalhadores como potenciais 

impulsionadores do desenvolvimento empresarial, as organizações podem tornar-se 

mais competitivas devido aos talentos encontrados. Além disso, de acordo com Melo e 

Machado (2015, p.93) “uma seleção incorreta resulta não só em custos para o 

recrutamento, formação e compensação de um colaborador incompetente, mas também 

num custo acrescido na repetição dos processos até à escolha certa.” No entanto, para se 

manterem os talentos no interior das organizações é essencial existir uma boa 

comunicação, cooperação, proteção, assistência e disciplina, ou seja, as organizações 

devem ter em si todos os componentes necessários para estabelecer o equilíbrio ideal 

para os seus profissionais.   

Neste seguimento, torna-se importante ressalvar que recrutar e selecionar são 

processos que requerem práticas distintas. De acordo com Chiavenato (2014, p.101), “o 

recrutamento é um conjunto de técnicas e procedimentos que visa a atrair candidatos 

potencialmente qualificados e capazes de ocupar cargos na organização.”. O autor 

defende ainda que o processo de recrutamento se sequencia em três fases distintas: na 

primeira, o que a organização precisa em termos de pessoas, na segunda o que mercado 

 Fonte: Adaptado de Chiavenato (2014) 
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de recursos humanos pode oferecer e por último, quais as técnicas de recrutamento a 

aplicar.  

 A seleção, por outro lado, é um processo de escolha filtrado dos indivíduos que 

mostram capacidades e potencial para desempenhar as funções requeridas pela empresa. 

Pode também dizer-se que a “Seleção é o processo pelo qual uma organização escolhe, 

de uma lista de candidatos, a pessoa que melhor alcança os critérios para a posição 

disponível, considerando as atuais condições de mercado.” (Chiavenato, 2014, p.118). 

Em relação às fases que antecedem o processo de recrutamento e seleção, 

primeiramente é aconselhável realizar um diagnóstico de necessidades da organização, 

posteriormente a isso, havendo necessidade de recrutar, deve ser elaborada uma análise 

e descrição de funções.  

A descrição de funções deve ser realizada previamente à contratação de um novo 

profissional para se conhecer quais as tarefas que o mesmo executará, por esse motivo é 

fundamental identificar quais os requisitos dessa função. Melo e Machado (2015, p.85) 

afirmam que “A análise de funções consiste numa investigação sistemática sobre os 

aspetos comportamentais do trabalho e outras informações relevantes críticas ao 

desempenho de determinada função.” A descrição de funções deve incluir todas as 

atividades que o profissional desempenha. Bilhim (2006, p.224) indica que devem 

reunir-se os dados da análise de funções “a fim de definir a função, a sua finalidade, as 

suas características e as suas exigências”.  

Deste modo, salienta-se que na ficha onde será realizada a descrição de funções, 

devem mencionar-se informações como: a identificação do cargo; a posição que 

ocupará; o inventário das atribuições; a descrição das tarefas; os conhecimentos e 

competências exigidos; o controlo da hierarquia superior; a autonomia e os meios 

(Bilhim, 2006).  

Neste segmento, no quadro seguinte serão apresentados os elementos que devem 

ser incluídos no descritivo de funções. 
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Quadro 2 - Elementos Constantes da Descrição de Funções 

 

Identificação Função, departamento, analisar, data da análise e da 
verificação. 

Sumário da função De quem depende, o que tem de fazer, quem supervisiona 
e coordena, o que faz diariamente. 

Atribuições e responsabilidades 
ligadas à função 

Agenda de trabalho, Supervisão, Coordenação, 
Manutenção, Realização. 

Exigências e qualificações do 
executor ligadas à pessoa 

São as caraterísticas que o trabalhador deverá possuir 
para o bom desempenho da função. 

 

 

  

A descrição é crucial para o sucesso de um recrutamento e qualquer mudança da 

função depende muito desta descrição, de modo que, a informação deve ser objetiva e 

aprofundada. Isto é, “Uma parte importante dos fracassos, após o recrutamento ou 

rotação, resulta de uma análise insuficiente da função, do seu ambiente e da sua 

informação, transmitida ao candidato” (Bilhim, 2006, p.225).  

Após a descrição de funções estar desenvolvida e devidamente analisada pelos 

gestores e responsáveis das áreas a recrutar a escolha do candidato será mais facilitada e 

assertiva. 

 A necessidade de recrutar um novo candidato para determinada vaga numa 

organização pode estar relacionada de acordo com vários fatores, nomeadamente com: a 

saída de algum trabalhador; a necessidade de reforçar equipas; ou devido à criação de 

um novo posto de trabalho. Neste âmbito, é primordial definir qual tipo de recrutamento 

pelo qual o recrutador deve optar para preencher a vaga, sendo que, existem dois tipos 

de recrutamento: o interno e o externo.  

O recrutamento interno consiste em recrutar profissionais que já se encontram a 

trabalhar na empresa e estão dispostos a aceitar novos desafios, “Os postos de trabalho 

são normalmente propostos em primeiro lugar aos colaboradores actuais da 

Fonte: Adaptado de Bilhim (2006) 



 

33 

organização. Muitas convenções de trabalho assim o determinam.” (Bilhim, 2006, 

p.230). 

As maiores vantagens deste tipo de recrutamento são: o processo mais rápido, 

custos reduzidos para a empresa, conhecimento do perfil profissional do trabalhador e a 

motivação interna, por outro lado, as desvantagens estão maioritariamente relacionadas 

com o bloqueio de entrada de novas ideias (Chiavenato, 2014). 

Todavia, quando as organizações por motivos estratégicos querem modificar a 

sua cultura organizacional, devem optar pelo recrutamento externo (Bilhim, 2006). Este 

baseia-se em recrutar profissionais que se encontram no mercado de trabalho. Segundo 

Chiavenato (2014, p.102) “recrutamento externo precisa abordar o MRH3 de maneira 

precisa e eficaz, no sentido de alcançar e atrair os candidatos que deseja buscar”. Esta 

procura externa tem como propósito enriquecer o potencial da estrutura interna da 

empresa, é um tipo de recrutamento que pode ser realizado através de: anúncios nos 

média; candidaturas espontâneas; contacto com Universidades ou escolas de ensino e 

formação profissional; agências de emprego; candidaturas espontâneas; Head-hunting; 

Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) (Bilhim, 2006, p.231).   

São designadas como vantagens do recrutamento externo, a entrada de novas 

ideias e contactos nas empresas, o impacto sobre possíveis trabalhadores e a redução das 

rivalidades internas. De maneira oposta, as desvantagens estão associadas à 

desmotivação dos trabalhadores internos, à aplicação de técnicas seletivas que implicam 

maiores custos, é um processo mais demorado e inseguro do que o recrutamento interno 

(Chiavenato, 2014). 

Na verdade, ambos os processos podem ser vantajosos, desde que exista um 

planeamento estratégico bem definido por parte dos recrutadores, caso contrário, isto 

resultará em custos acrescidos para a empresa com a repetição de todo o processo 

novamente, até chegar ao candidato pretendido (Melo e Machado, 2015). 

No que diz respeito ao planeamento e realização do processo de seleção, de 

acordo com Bilhim (2006), a seleção tem como propósito escolher a pessoa certa para o 

lugar certo, o que envolve as seguintes etapas: triagem de candidaturas, entrevistas, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  O autor utiliza a abreviatura MRH para designar Mercado de Recursos Humanos.	  	  	  
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testes e decisão final. Assim sendo, este processo inicia-se no momento da receção do 

Curriculum Vitae (CV) onde deve realizar-se uma pré-seleção, com o principal objetivo 

de restringir o número de candidaturas, eliminando de imediato aquelas que não 

preenchem os requisitos necessários para função (idade, experiência, formação 

académica e profissional). 

Realizada a análise do CV, seguem-se os contactos com os perfis que 

correspondem aos requisitos, havendo uma pequena conversa entre o recrutador e o 

candidato, de modo a perceber-se quais os motivos da candidatura, a situação atual de 

emprego e a disponibilidade para a realização de uma entrevista presencial.  

A fase das entrevistas pressupõe que o recrutador	  conheça o tipo de profissional 

que é procurado, bem como proceda a uma análise sobre a estrutura organizacional, 

(sobretudo no caso de ser um recrutador externo) preparando uma entrevista com 

objetivos definidos. Para isso, é necessário “Ler a descrição e as especificações do 

cargo, e a requisição de emprego. Verificar quais são as responsabilidades do cargo e as 

competências individuais requeridas. Obter todos os dados necessários de antemão.” 

(Chiavenato,2014, p.131). Ademais, devem ser considerados os fatores pessoais do 

candidato, isto é, “todas as caraterísticas especificas das pessoas, os seus traços, os seus 

valores, as suas motivações os seus códigos de significação cognitivos e emocionais, 

que, em princípio, capacitam a pessoa para exercer uma determinada competência numa 

situação concreta” (Ceitil, 2006, p.54). 

A entrevista é uma forma de avaliação que tem por finalidade fazer um 

aprofundamento de diversos pontos do CV, para conceder informações sobre o posto de 

trabalho, assim como apresentar todas as condições em relação à remuneração e outros 

benefícios (Bilhim, 2006). Além disso, é importante perceber se o candidato se 

identifica com as políticas da organização, elaborando perguntas inesperadas que 

tornem a entrevista mais produtiva, esta “em termos gerais, é uma técnica que visa 

recolher informações no decurso de uma conversa privada” (Machado e Portugal, 2013, 

p.157). Machado e Portugal (2013, p.158) assinalam que “a entrevista é o meio técnico 

mais económico e mais rentável para investigar e descobrir no ser humano o que se 

considera importante”.  
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Existem, segundo Cunha et al (2012), três tipos de entrevistas que podem ser 

aplicadas no momento da seleção: as entrevistas estruturadas; as entrevistas não 

estruturadas; as entrevistas semiestruturadas.  

As entrevistas estruturadas apresentam um caráter mais rígido, as suas perguntas 

são previamente pensadas. As perguntas são normalmente direcionadas para o 

conhecimento e objetivos do candidato. O guião de entrevista é estratégico e mantém as 

mesmas perguntas para todos os candidatos e recrutadores, facilitando a obtenção do 

máximo de informação possível, no entanto, não se enquadra em todos os cargos, pois 

impede o recrutador de questionar candidato além do guião.   

Nas entrevistas não estruturadas, tal como o próprio nome indica, não existe 

nenhum tipo de guião de entrevista previamente estruturado, portanto aqui o recrutador 

tem a liberdade de questionar o candidato da forma que desejar de acordo com a 

situação. As perguntas devem ser colocadas para haja respostas abertas, existe ainda 

mais flexibilidade do que em entrevistas semiestruturadas. Contudo, torna-se mais 

complicado fazer uma análise comparativa entre candidatos, uma vez que, as perguntas 

realizadas serão distintas.   

Nas entrevistas semiestruturadas as perguntas são direcionadas com 

determinados objetivos, porém assumem sempre uma flexibilidade e abertura de 

resposta para os candidatos. De acordo com Taylor (2007), nos processos de seleção as 

entrevistas semiestruturadas são as mais comuns.  

Não obstante, para Caetano e Vala (2002) as entrevistas podem igualmente 

assumir outras configurações: estruturadas, situacionais e comportamentais, a fim de 

realizar uma avaliação psicológica dos candidatos.  

As entrevistas estruturadas, tal como foi mencionado anteriormente, assumem 

um cariz mais rigoroso. As perguntas são direcionadas estrategicamente de modo a 

obter todas as informações necessárias. O candidato deve ser entrevistado por mais do 

que um entrevistador, sem que haja um conhecimento prévio entre os mesmos. No final 

reúnem-se todas as apreciações e resultados para tomar a decisão final.  

As entrevistas situacionais, recorrem à apresentação de questões ou situações 

problemáticas relacionadas com o posto de trabalho, para aferir de que modo se 
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comportaria e reagiria o candidato perante determinadas circunstâncias no contexto 

profissional, “Peritos na função, que poderão ser os próprios supervisores, irão conceber 

uma grelha de avaliação das respostas dos sujeitos, com base em respostas 

comportamentais tipo para todas as questões” (Caetano e Vala, 2002, p.292). 

Por último, as entrevistas comportamentais, requerem que os entrevistados 

descrevam situações profissionais ou pessoais do passado, de maneira que, o 

entrevistador coloca esse tipo de questões e a partir da descrição feita pelo candidato, 

vai compreender como superou as dificuldades e de que forma lidou com elas (Cunha, 

et al, 2012, p.280). 

Em relação aos intervenientes, as entrevistas de seleção podem ser individuais, 

onde o candidato é entrevistado apenas por um avaliador, o que pode comportar 

algumas desvantagens, pelo fato da decisão ficar dependente de uma só pessoa estando 

desta forma sujeita a uma avaliação subjetiva e pessoal. Cunha, et al (2012, p.278) 

apontam que “os enviesamentos idiossincráticos do entrevistador podem ser mais 

perniciosos do que se estivesse ladeado por parceiro”.   

Podem ser entrevistas sequenciais, quando o candidato é entrevistado por várias 

pessoas, o que lhe permite demonstrar uma série de competências que posteriormente 

serão debatidas pelos avaliadores. Este tipo de entrevista “implica que os 

entrevistadores se organizem previamente tendo em vista acordar o modo como cada 

um extrairá do candidato a informação mais pertinente” (Cunha, et al, 2012, p.278). As 

entrevistas podem ser em DUO, ou seja, podem ser realizadas com dois entrevistadores, 

normalmente com recrutadores, técnicos de RH, diretores do departamento de RH, 

diretores de empresa, entre outros. Além disso, podem ser realizadas com um painel de 

entrevistadores, o que por um lado prejudica a interação com os candidatos, mas pelo 

outro, possibilita julgamentos menos enviesados, assegurando que o candidato se ajusta 

inteiramente á organização.  

As entrevistas também podem ser realizadas em grupo. Isto é, os candidatos são 

entrevistados em conjunto, estando perante um ou mais entrevistadores, “Podem ser 

apropriadas para avaliar candidatos a funções que requeiram interação social, 
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capacidade de persuasão, espírito de equipa, competências comunicacionais e de gestão 

do conflito” (Cunha, et al, 2012, p.278). 

Face ao exposto, as entrevistas são um momento de avaliação que servirá para 

esclarecer dimensões que até então não foram esclarecidas com o candidato é, portanto, 

como um aprofundamento que permite uma maior recolha de informação, não devendo 

por isso ter uma duração muito curta.  

Relativamente aos testes, considera-se que ajudam a avaliar os candidatos 

durante o processo de seleção, podem ser aplicados dependendo da organização e da 

função profissional a desempenhar. Existem três modelos distintos de testes: os de 

personalidade, os psicotécnicos e os de conhecimento.  

Os testes de conhecimento são aplicados para medir as capacidades dos 

candidatos, são elaborados de acordo com as funções que a vaga de emprego exige, e 

por essa razão, regularmente se direcionam para um tipo de conhecimento específico 

(Bilhim, 2006). Esta avaliação e análise deve ser realizada conjuntamente com o 

responsável da área a recrutar, para que a seleção seja executada de forma mais 

eficiente. 

Os testes de personalidade procuram reconhecer as caraterísticas de cada 

candidato tendo em conta as suas formas de pensar e agir. Conforme Bilhim (2006 

p.234) estes testes procuram identificar cinco fatores: a extroversão, a afabilidade, o 

estado de consciência, a estabilidade emocional e a abertura a novas experiências. Em 

síntese, os fatores mencionados permitem reconhecer se o candidato é sociável, ativo, 

agressivo, cooperativo, flexível, tolerante, seguro, autónomo, criativo, entre outros. 

Por último, os testes psicotécnicos consistem em avaliar as aptidões cognitivas 

dos candidatos através de testes padronizados. Normalmente são testes escritos e 

cronometrados, apresentando apenas uma solução correta. O tempo delimitado permite 

aos recrutadores perceber qual a rapidez de raciocínio dos indivíduos e de que forma 

reagem a situações de stress (Bilhim, 2006, p.233-234). 

Posto isto, no momento da escolha do candidato, o recrutador já tem recolhidos 

os dados suficientes para decidir quem poderá ocupar o cargo. Para isso, deverá ter em 
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conta quais as competências do candidato, o seu interesse no cargo, o seu potencial e a 

sua capacidade de adaptação para se inserir no ambiente de trabalho. 

É contudo, importante ressalvar que nenhuma técnica ou método pode ser 

considerado perfeito por si só, nem este processo está livre de erros, pois tudo 

dependerá das condições em que as decisões são tomadas. No entanto, os instrumentos 

utilizados devem sempre complementar-se (Lévy-Leboyer, 1996). 

Após a escolha final dos recrutadores, deve efetuar-se uma reunião juntamente 

com as chefias de forma a verificar se os candidatos se encontram realmente aptos para 

assumirem os postos de trabalho. 

Por fim, após a contratação, torna-se indispensável realizar o acolhimento e 

integração dos novos trabalhadores, para lhes dar a conhecer o ambiente e a cultura da 

empresa em que estão a ingressar. Consoante Bilhim (2006, p.235) “O sucesso da 

integração recai sobre a qualidade dos procedimentos de acolhimento e de 

acompanhamento da integração”. O mesmo autor refere ainda que os modelos de 

integração regularmente consistem na realização de uma entrevista com o responsável 

da área, numa visita guiada às instalações da empresa, numa apresentação sobre a 

empresa e o departamento, na entrega de um manual de acolhimento, na apresentação 

aos restantes trabalhadores e numa formação especifica para integrar o novo trabalho 

(Bilhim, 2006). 

Em suma, tudo isto significa que as formas como são recebidos os novos 

trabalhadores podem gerar repercussões no seu comportamento futuro, isto significa 

que, o processo de integração de um indivíduo na organização vai influenciar 

seguramente o seu desempenho profissional.  

 

 

 1.4.   A crescente importância da subcontratação de serviços: o Outsourcing 

 

Atualmente, as empresas recorrem cada vez mais à subcontratação de serviços para 

diversos setores a nível organizacional, uma vez que existe a necessidade de simplificar 

os processos no seu interior.  
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Com o aumento dos níveis de competitividade, as empresas tentam crescentemente 

apostar no seu core business, libertando as áreas que lhe são subjacentes para empresas 

especialistas nesses setores, portanto, de modo a serem mais eficientes e eficazes, as 

empresas necessitam de manter o seu foco naquilo que é fundamental. Assim sendo, 

subcontratam aquilo que são as suas áreas acessórias para garantirem a sobrevivência do 

negócio e economizarem recursos. A isto dá-se o nome de Outsourcing. Segundo os 

autores Espino Rodríguez e Padrón-Robaina (2006): 

 
 o outsourcing é a decisão estratégica que implica a contratação externa de 

determinadas atividades não estratégicas necessárias à fabricação de produtos ou á provisão 

de serviços, mediante acordos ou contratos com organizações detentoras de maiores 

capacidades, com objetivo de melhorar a vantagem competitiva. (Espino Rodríguez e Padrón-

Robaina, 2006) 
 

Inicialmente o outsourcing era pensado de forma a que as empresas conseguissem 

dar respostas eficientes nos setores de atividade em que não eram especializadas. 

Contudo, hoje a subcontratação de serviços é vista como uma estratégia de negócio, 

pois traz soluções vantajosas com serviços especializados que contribuem para o 

alcance dos objetivos das organizações que necessitam de garantir a sobrevivência do 

seu negócio, neste sentido, o outsourcing trará mais benefícios do que custos.  

  Devido às novas tecnologias, as empresas podem priorizar internamente aquilo 

que são as suas principais atividades e terceirizar outras, “podendo ainda adquirir 

insumos de qualquer parte do mundo, com custos menores por transação, e passar a 

coordenar todas as atividades essenciais, de maneira a atender mais eficazmente às 

necessidades dos clientes.” (Fernandes, 2011).  

Garr (2001), afirma que o outsourcing ocorre assim que uma empresa transfere a 

responsabilidade de um conjunto de atividades internas, para a execução de terceiros a 

longo prazo. Então, a questão primordial das organizações passa pela deliberação entre 

contratar ou executar. 

É importante salientar, que as empresas se interessam pelo outsourcing, pois, muitas 

vezes não conseguem desenvolver o seu negócio autonomamente, então recorrem aos 
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serviços de empresas especializadas em diferentes setores de negócio. Espera-se desta 

forma que as funções do outsourcing contribuam para o aumento da eficiência das 

organizações contratantes, “O diagnóstico repousa, assim, na capacidade de 

desagregação da empresa em todas as suas actividades e na identificação das fontes 

criadoras ou contribuintes para o valor ou a margem” (Costa, 2010, p.12). 

Além disso, a subcontratação de serviços, leva as empresas a estabelecerem relações 

de interdependência e complementaridade, portanto é um trabalho contruído em rede, 

em que umas empresas desenvolvem um trabalho especializado para que outras as 

contratem, dependendo delas para desenvolver o seu próprio negócio.  

São várias as áreas em que as organizações recorrem à subcontratação de serviços, 

tais como: áreas de planeamento e estratégia, áreas financeiras, áreas administrativas, 

áreas de marketing e vendas, áreas de Recursos Humanos, áreas de informática, entre 

outros (Santos, 2015).  

Atendendo às áreas de RH, a subcontratação de serviços de recrutamento através de 

empresas especializadas, permite, por exemplo, a capacidade de resposta mais rápida, 

desde a triagem inicial até escolha do candidato final, se bem que em muitos casos, são 

apresentados os possíveis candidatos e posteriormente a decisão final é tomada apenas 

pela empresa contratante. Todavia, uma consultora especializada pode ser um 

importante auxílio no que toca a outros processos, como por exemplo, ao nível das 

necessidades de formação das empresas, na política de remunerações e na definição de 

planos de carreiras.  

Contudo, de acordo com Cunha et al (2012), a subcontratação de RH é 

maioritariamente empregada por considerações de custos, de forma a baixar as despesas 

das empresas, o que pode gerar impactos negativos no próprio desenvolvimento das 

organizações, por isso é necessário avaliar as implicações em vários níveis, para se 

entender se é a escolha certa. Posto isto, as empresas devem “considerar factores, 

vantagens, desvantagens, riscos e ramificações estratégicas relacionadas com todas as 

decisões de outsourcing que serão futuramente tomadas, sejam estas de ordem 

financeira, tecnológica, política ou de negócio” (Costa, 2010, p.15). 
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Fonte: Adaptado de Aalders (2006) 

Analisaremos agora quais as potências vantagens e desvantagens da subcontratação. 

Começando pelas vantagens, de acordo com Cunha, et al (2012), com a subcontratação 

as empresas podem reduzir os seus custos e tornarem-se consequentemente mais 

competitivas, pois mediante a solução de outsourcing acedem a especialistas, bem como 

a tecnologias que não comportam no seu interior. Assim, uma vez que, determinadas 

atividades vão ser asseguradas por empresas externas especializadas, isto pode ser 

resultar num crescimento no processo produtivo “através da contratualização de níveis 

de qualidade e da implementação de mecanismos de controlo” (Cunha et al, 2012, 

p.696). 

Os efeitos da subcontratação podem fazer com que as empresas se tornem mais 

flexíveis, ou seja, existe uma maior adaptação e eficiência face às mudanças do 

mercado, a título de exemplo, quando necessitam de suprir necessidades temporárias de 

contratação em épocas de muita procura. Adicionalmente, através da subcontratação as 

organizações libertam recursos para que estes consigam desenvolver as suas 

competências basilares.  

 

 
Gráfico 1 - Benefícios alcançados através do Outsourcing 
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O gráfico 1 baseado num estudo realizado em 2006, aponta para os principais 

benefícios que o outsourcing consegue alcançar perante as organizações, sendo que, os 

indicadores que apresentam maiores percentagens são as “habilidades superiores” e a 

“estratégia e foco”, o que poderá justificar que as empresas possam, a partir do valor 

estratégico do outsourcing, ter mais espaço para desenvolver a sua principal área de 

negócio (Aalders, 2006). 

Por outro lado, o outsourcing também pode gerar alguns riscos e desvantagens para 

as organizações, sendo um deles é a perda de controlo de informações durante os 

processos. Portanto tomada a decisão de subcontratar, as empresas ficam dependentes 

dos das empresas especialistas, podendo ocultar determinados problemas (como 

problemas de qualidade ou greves) o que pode causar prejuízos e danos internos na 

gestão das empresas contratantes, “Embora estes danos possam estar cobertos por 

cláusulas contratuais indemnizatórias, o subcontratante não deixa de, pelo menos 

momentaneamente, sofrer danos que confluem para a emergência de problemas com os 

seus próprios clientes” (Cunha et al, 2012, p.698).  

Poderão igualmente haver desvantagens, se os serviços prestados não apresentarem 

qualidade, o que poderá afetar a satisfação dos clientes da empresa subcontratada. Além 

disso, podem perder-se capacidades de resposta relativamente às alterações do mercado 

e da tecnologia, ou seja, ao longo do tempo estes serviços externos podem tornar-se 

pouco eficientes. Neste sentido, podem manifestar-se no mercado empresas 

especializadas que apresentem uma maior diversidade de soluções, contudo as empresas 

não podem recorrer enquanto existir um contrato com a entidade subcontratada. 

Conjuntamente com tudo o que foi referido, caso as empresas necessitem de regressar 

ao desempenho interno das atividades que subcontrataram, talvez acabem por suportar 

custos mais elevados do que teriam se inicialmente essas atividades tivessem sido 

desenvolvidas pelos seus recursos internos. Conforme Fernandes (2011, p.159), “O 

outsourcing pode alcançar um grande sucesso, se for feito pelas razões corretas, 

seguindo um processo conveniente e esforçando-se por atingir expectativas realistas”. 

 Numa entrevista ao Jornal Económico (2017), o Presidente da Secção Portugal 

Outsourcing da APDC (Associação Portuguesa para Desenvolvimento das 
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Comunicações), Sérgio Moraes declara que “Há a necessidade de simplificar processos 

nas empresas seja em que setor for. O digital vai transformar os processos em processos 

mais simplificados. Ou seja, com menos necessidade de capacidade humana associada.” 

(Jornal Económico, 2017, p.3). No mesmo artigo, Leslie Willcocks, professor na 

London School of Economics, afirma que as organizações escolhem crescentemente 

confiar a prestadores de serviços externos funções de TI (Tecnologias de Informação) 

(Jornal Económico, 2017). Portanto, a evolução da tecnológica prevê-se como uma 

solução para o futuro do outsourcing, o que vem permitir às empresas aceder às 

tecnologias e equipas mais especializadas, o que permitirá ter mais flexibilidade para 

desenvolver as TI no interior das organizações.  

 Em relação às empresas especializadas na área de Recursos Humanos, 

destacando particularmente as propostas de recrutamento, temática na qual nos interessa 

focar, verifica-se que o processo segue as seguintes etapas: numa fase inicial a empresa 

a empresa subcontratada reúne-se com a empresa cliente, de modo a perceber qual o 

perfil do candidato a recrutar (definição da função, condições de trabalho, 

remuneração).  

Segue-se a procura dos candidatos na base de dados interna ou então através da 

partilha dos anúncios de emprego nas redes sociais e nos sites de emprego. 

Rececionando as candidaturas é realizada a triagem curricular onde são selecionados 

apenas os candidatos que apresentam características compatíveis com os requisitos da 

função, bem como são realizados os contactos para se procederem às entrevistas, de 

maneira a serem avaliadas as competências dos candidatos.  

 Depois de avaliados em entrevista, são apresentados numa short list à empresa 

contratante os perfis que melhor se enquadram para a vaga, sendo que pode ser a 

empresa cliente quem faz a validação final do processo, escolhendo o candidato com o 

perfil mais adequado para trabalhar na organização. No caso de a resposta da empresa 

contratante ser negativa perante a short list de candidatos apresentada, a empresa de 

recrutamento deve iniciar uma nova procura de candidatos.  

Realizada a contratação, o candidato selecionado será acompanhado numa etapa 

inicial no seu novo posto de trabalho, pela empresa de recrutamento de forma a 
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perceber-se como está o seu grau de adaptabilidade e integração ao novo projeto 

profissional. Posto isto, se for necessário por algum tipo de imprevisto ou ocorrência a 

empresa de recrutamento procede à substituição do candidato, que por norma em 

Portugal não tem qualquer custo suplementar (Silva, 2016, p.36-37). 

Face ao exposto, na prática, o outsourcing é caraterizado pela execução de 

determinadas tarefas que ao invés de serem cumpridas no seio das organizações são 

realizadas por entidades externas contratadas, o que vem possibilitar às organizações 

maior capacidade para se centrarem no seu core business, conseguindo assim aumentar 

a sua qualidade e produtividade (Fernandes, 2011). 
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Capítulo II | O contexto de estágio numa empresa prestadora 

de serviços de Engenharia 

 

Este capítulo tem por finalidade, em toda a sua extensão, realizar uma apresentação 

da entidade acolhedora onde foi realizado o estágio curricular, abordando no primeiro 

subcapítulo as dimensões inerentes à missão e valores da empresa, discriminando 

conjuntamente a estrutura, o funcionamento e as suas áreas de negócio. 

 No segundo subcapítulo, encontra-se relatada toda a experiência do estágio, bem 

como, são descritas as funções que foram desempenhadas pela estagiária ao longo dos 3 

meses de estágio.  

Por último, no terceiro subcapítulo, é elaborado um balanço sobre a experiência 

profissional em contexto de estágio, destacando os seus pontos mais relevantes.  

 

 

2.1.       Apresentação e caraterização da empresa  

  A instituição de estágio apresenta-se sendo uma prestadora de serviços de 

engenharia e tecnologia para indústrias de elevada exigência, atua no domínio da gestão 

de ativos e do risco, desenvolvendo serviços de Inspeção, Certificação, Supervisão, 

Ensaios, Auditoria, Consultoria, Recrutamento e Formação, contribuindo para a garantia 

de conformidade, integridade, segurança e desempenho operacional. Tem origem 

nacional inserindo-se em 2005 no mercado, encontra-se neste momento, sediada na área 

metropolitana do Porto, existindo delegações em Lisboa, Setúbal e Sines, mantendo 

adicionalmente ligações com Angola e Moçambique.  

Existem várias áreas de prestação de serviços nesta Média Empresa, 

designadamente:  

 

INPEÇÃO, CERTIFICAÇÃO E ENSAIOS   
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- Inspeções Técnicas Industriais; Inspeção e Diagnóstico de Edifícios e Infraestruturas; 

Inspeções e Certificações Regulamentares; Ensaios Não Destrutivos; Máquinas e 

Equipamentos; Controlo Técnico de Construção; Certificação e Auditoria Energética; 

Serviços Avançados de Inspeção e Diagnóstico. 

ESTUDOS DE ENGENHARIA 

- Consultoria e Auditoria em Gestão de Ativos; Integridade e Segurança de Ativos; 

Avaliações e Verificações; Soluções de Monitorização; Transformação Digital. 

GESTÃO DO RISCO  

- Segurança e Ambiente em Obra; Gestão da Segurança; Consultoria Ambiental; 

Ensaios Laboratoriais; Sistemas de Gestão. 

RECRUTAMENTO E FORMAÇÃO  

- Recrutamento Especializado; Outsourcing; Formação; Consultoria. 

 

É a diferenciação de departamentos que vem possibilitar à organização uma 

especialização de todos os colaboradores, intensificando a qualidade das suas áreas de 

atuação, nomeadamente, a partir de soluções inovadoras e da mais avançada tecnologia 

que garante a confiabilidade no desempenho das operações e no aumento dos níveis de 

segurança.   

A empresa tem como Visão ser uma prestadora de serviços independente para as 

indústrias de maior exigência, dedicada à Gestão de Ativos e do Risco, respeitada e 

reconhecida a nível global. 

 Na sua Missão, pretende oferecer serviços especializados inerentes às suas áreas 

de negócio (Engenharia e Tecnologia), bem como, criar soluções na gestão das suas 

operações, tendo como objetivo, a garantia da qualidade e conformidade, melhorando o 

seu desempenho e fiabilidade e evitando a ocorrência de incidentes, utilizando a 

tecnologia mais avançada, contando com uma equipa técnica altamente qualificada que 

lhe permite atingir a máxima eficácia e eficiência em todos os projetos. 
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Fonte: Entidade de Estágio 

Neste sentido, atualmente, existe uma grande aposta da empresa na área de 

desenvolvimento de negócio, que pretende dar resposta aos novos desafios propostos, 

apresentado aos clientes uma abordagem integrada dos seus serviços, tudo isto, para 

consolidar a sua posição no mercado, fazendo igualmente com que exista um 

crescimento contínuo, responsável e sustentado da organização.  

Na procura por aperfeiçoar continuamente o seu Sistema de Gestão Integrada, 

baseado na responsabilidade social, esta empresa dá prioridade a valores como a 

qualidade, a ética e a preservação do meio ambiente, por isso, a sua política de gestão 

integrada pauta-se pelas diretrizes que vamos ver na seguinte figura: 

 
Figura 1 - Pirâmide de Valores 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

Na figura 1 podemos ver alguns dos princípios fulcrais que definem o caráter e 

as práticas diárias da empresa, constituindo a cultura corporativa da organização, neste 

caso: as pessoas, os padrões éticos, as perspetivas independentes, as relações baseadas 

na confiança, a compreensão de necessidades futuras dos clientes e o acrescento de 

valor além do expectável são para a empresa as  bases do bom desempenho e da tomada 
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de decisão, e é com elas que a organização pretende distinguir-se dos concorrentes, 

trabalhando com os seus clientes sob o sentido de assegurar os níveis de qualidade e de 

profissionalismo. 

Além disso, no seu interior, as chefias acreditam que o sucesso institucional 

advém das condições prestadas a todos os elementos da equipa. Por esse motivo, a 

aposta na formação é uma das prioridades da organização, que tem por finalidade 

contribuir na estruturação de carreiras sólidas e de profissionais com todas as 

competências.   

 Adicionalmente é importante referir que na PME todos os trabalhadores têm a 

liberdade de poder dar o seu contributo para a promoção de uma melhoria no 

desempenho da instituição, resultado de um ambiente de trabalho flexível, baseado na 

comunicação, respeito e abertura.  

 Diante disso, no contexto da responsabilidade social da organização, promove-se 

o compromisso de uma ética transparente e o respeito pelos direitos humanos, 

aceitando-se todos os valores e diversidades e culturais, de modo a contribuir para a 

redução das desigualdades sociais.  

Ademais, existem genuínas preocupações com a questão do meio ambiente, 

havendo um controlo sobre os impactos ambientais dos produtos e serviços durante as 

atividades realizadas, isto porque, um dos objetivos da empresa é também atingir um 

desempenho ambiental consistente. Ressalva-se que estas dinâmicas surgem no sentido 

de acompanhar o desenvolvimento de novas políticas económicas que incentivam o 

desenvolvimento sustentável e a proteção ambiental.  

Esta PME reconhece que os Recursos Humanos são uma área que pode ser um 

fator para o sucesso empresarial. Desta forma, procura identificar e recrutar os perfis 

mais competentes e qualificados para preencherem as funções requeridas, por 

consequência a organização conseguirá mais facilmente atingir os seus objetivos 

aumentando continuadamente o desenvolvimento do negócio. Assim sendo, ao contar 

com estratégias de capital humano, a empresa possui ferramentas que podem ajudar a 

superar os desafios com segurança, uma vez que, o mercado de trabalho se encontra 

cada vez mais exigente e competitivo.  
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É importante destacar que, na área de Recrutamento e Formação, são criadas 

ferramentas indispensáveis para acompanhar a constante evolução do mercado, 

apostando na garantia de qualidade e aplicação prática à realidade empresarial 

portuguesa das ações que desenvolve. Neste sentido, esta área funciona como apoio na 

procura de perfis profissionais especializados para funções que podem assumir um cariz 

permanente ou apenas temporário. 

Logo, falamos de uma empresa jovem que reconhece a importância do 

recrutamento e da formação profissional como sendo uma vantagem competitiva no 

mercado de trabalho, quer a nível individual, quer organizacional. Ainda que recente, 

esta organização tem crescido consideravelmente aumentando as suas áreas de negócio 

e apostando cada vez mais no capital humano.  

	   Estruturalmente, a empresa constitui-se por dois sócios gestores, que por sua 

vez, ocupam funções de diretores de divisão, divisões essas, que se encontram 

repartidas em diferentes áreas de negócio (departamentos), anteriormente descritos.  

O departamento comercial é responsável pelo desenvolvimento do negócio, 

portanto, está em si inerente a obtenção e angariação de novos clientes, bem como, a 

gestão de atuais. No entanto, todos os departamentos desenvolvem um trabalho 

comercial, no sentido de adquirirem mais projetos no seu âmbito. Assim, a empresa tem 

vindo a desenvolver rapidamente o seu negócio, uma vez que este não está apenas 

dependente de um único departamento, o que possibilita o crescimento individual das 

diversas áreas de negócio da organização, porque o sucesso de um é o sucesso de todos. 	   

 Além disso, esta empresa faz a gestão dos seus ativos do início ao fim de vida 

dos mesmos, havendo muitas vezes uma relação entre departamentos no decorrer deste 

processo (desde a conceção do projeto, até à supervisão e inspeção), o que permite obter 

uma vantagem competitiva tanto a nível comercial como técnico, no âmbito dos 

projetos em que se envolve.  

Em relação ao número de trabalhadores, atualmente, encontra-se com uma 

média de 120, sendo que, dada a existência de projetos de curta duração, não é possível 

conceder um número exato de profissionais. 
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 O departamento de Recursos Humanos está estabelecido na sede da empresa, 

situada no distrito do Porto. A este departamento fica a responsabilidade de realizar todo 

o trabalho administrativo inerente aos seus recursos humanos assim como o 

recrutamento e seleção interno de pessoas, conjuntamente com o departamento de 

Recrutamento/Outsourcing e Formação, para projetos internos ou externos. 

Identifica também as necessidades formativas dos seus profissionais, a gestão de 

todas as entradas e saídas de trabalhadores de vários projetos e efetua todo o trabalho 

inerente a este setor (realização do processamento salarial, conceção da avaliação 

desempenho, o registo de folha de horas mensal, agendamento de consultas de aptidão 

médicas, elaboração de contratos de trabalho, marcação de faltas, entre outros). 

 

	  

2.2.  A experiência de estágio: uma descrição das atividades profissionais 

realizadas 

	  
O estágio curricular desenvolveu-se numa PME localizada no distrito do Porto, 

tendo sido enquadrado no ciclo de estudos do Mestrado em Sociologia, da Faculdade de 

Letras da Universidade do Porto, ocorrendo entre a primeira quinzena de novembro de 

2018 e finais de fevereiro de 2019, com uma duração aproximada de três meses e duas 

semanas.  É importante realçar que esta instituição tem vindo a manter contacto com 

várias faculdades, nomeadamente com a Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 

com o propósito de fazer a integração e acompanhamento de estágios curriculares de 

diferentes áreas, incluindo a de Recursos Humanos.  

Estabelecendo o contacto com a empresa, foram posteriormente definidas as 

tarefas de estágio a desempenhar, assim como, foi preparado um protocolo de estágio 

entre a instituição acolhedora e a faculdade, onde se delinearam as normas a cumprir, 

por parte da faculdade, da instituição de estágio, do orientador e da estagiária.  

O estágio teve por princípio basilar, o apoio à área de Recrutamento e 

Outsourcing da empresa, ficando em total ligação com o tema escolhido. De modo que, 

o presente relatório tem por objetivo realizar uma análise às técnicas de recrutamento e 
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seleção em contexto organizacional, nomeadamente inseridos no departamento de 

Recrutamento/Outsourcing e Formação da entidade acolhedora do estágio. 

As atividades que dirigiram inicialmente o estágio foram as tarefas de 

elaboração de descritivo de funções para os cargos existentes na empresa e/ou clientes 

da empresa, a definição de percursos profissionais, a organização de Bases de dados de 

currículos recebidos, o acompanhamento das diferentes etapas do processo de 

recrutamento, a relação entre os perfis e as formações/certificações exigidas e a 

utilização da Plataforma SIGO4 para acompanhamento das etapas do processo 

formativo. 

Naturalmente, com o desenvolvimento das atividades acima referidas, existiu um 

aumento de funções que vieram acrescentar o número de competências profissionais da 

estagiária, assim como, ajudaram a colmatar algumas necessidades que existiam no 

departamento de recrutamento e outsourcing da empresa.  

 Num momento inicial, relativo às primeiras semanas do estágio existiu um 

enfoque na integração com a instituição acolhedora, tendo sido apresentada a empresa e 

todos os seus ramos de negócio. Além disso, consistiu igualmente na aprendizagem 

hierárquica da empresa para que se pudesse perceber a estrutura da instituição, bem 

como as suas dinâmicas.  

 Todas as tarefas desempenhadas e cumpridas durante o decorrer do estágio 

curricular foram previamente definidas, sendo que todas se encaixavam numa das 

múltiplas vertentes de Recursos Humanos, que é o Recrutamento e Seleção.  

     Posto isto, as alíneas apresentadas abaixo irão dividir e descrever as funções 

desempenhadas no âmbito do estágio curricular, segmentando um plano de atividades 

que compôs o trabalho diário na empresa. 

  

a)   Elaboração de descritivos funcionais 

Uma atividade realizada de acordo com os perfis mais requisitados pela empresa, 

algo que ainda não tinha sido desenvolvido e que se mostrou bastante pertinente, uma 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Sistema de Informação e Gestão da Oferta Formativa (SIGO). Esta é uma plataforma digital que permite 
ao seu utilizador proceder à emissão de certificados de formação. 
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vez que, por fornecer e ser especializada em serviços de engenharia, esta empresa, 

necessita muitas vezes de recrutar perfis com características muito particulares que não 

se encontram massivamente no mercado de trabalho, dificultando a procura. Portanto, 

definidos os perfis que se pretendem encontrar é mais simples, a colocação do candidato 

certo.  

b)   Organização da base de dados interna  

Na organização da base de dados foi realizada uma divisão de currículos em 

categorias profissionais, de forma a permitir aos técnicos de recrutamento o acesso a 

todos os currículos da base de dados com maior facilidade e precisão.  

c)   Pesquisa de currículos na base de dados 

A procura de perfis profissionais na base de dados da empresa (software Bullhorn5) 

assume uma posição cada vez mais significativa nos processos de recrutamento, já que, 

todos os currículos recebidos a cada novo processo são lá armazenados. Assim, os 

recrutadores evitam recorrer à divulgação de anúncios nas plataformas de emprego e os 

processos tornam-se mais céleres. Esta tarefa era atribuída à estagiária, sempre que se 

iniciava um novo processo de recrutamento.  

d)   Publicação de anúncios online  

A divulgação de vagas em sites de emprego (net empregos e sapo empregos) com os 

quais a empresa trabalha ativamente, era uma atividade recorrente no dia-a-dia do 

estágio, como tal, em primeiro lugar era realizada a construção do anúncio de emprego 

para em seguida proceder à sua publicação.  

e)   Acompanhamento e realização da triagem curricular  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Bullhorn é um software de recrutamento que incorpora um sistema de rastreamento de candidatos e que 
fornece uma solução abrangente para gerir o trabalho do recrutador, permitindo que as equipas sejam 
mais ágeis em cada etapa do processo de recrutamento.	   
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No âmbito de vários processos de recrutamento, competia à estagiária destacar quais 

os currículos válidos e inválidos para determinada função profissional, tendo como 

responsabilidade excluir os currículos que não apresentavam os requisitos necessários 

para o desempenho do cargo, tudo isto no sentido de adquirir competências de análise 

dos perfis profissionais.  

f)   Realização de contactos telefónicos  

Para perceber a disponibilidade dos candidatos e se efetuar o agendamento de 

entrevistas de emprego, foram realizados vários contactos telefónicos por parte da 

estagiária, o que contribuiu para a melhoria da sua capacidade de comunicação e 

interação com os respetivos candidatos.  

g)   Acompanhamento e observação de entrevistas de seleção 

Neste âmbito, era fundamental identificar aquilo que são os possíveis erros a evitar 

durante uma entrevista e de que forma um recrutador deve colocar determinadas 

perguntas, de maneira a obter respostas concretas por parte dos entrevistados. 

h)   Realização de relatórios de entrevista 

Os relatórios eram uma tarefa executada pela estagiária após as entrevistas em que 

participava, com o propósito de esquematizar a informação mais relevante facultada 

pelo candidato em entrevista, para posterior enquadramento e análise do técnico de 

recrutamento.  

i)   Desenvolvimento de uma procura de empresas 

Regularmente eram realizadas pesquisas que consistiam em encontrar empresas que 

desenvolvessem áreas de negócio semelhantes às da entidade de estágio, para um futuro 

desenvolvimento de negócio, nomeadamente, no âmbito da prestação de serviços de 

outsourcing. 

j)   Participação em formação da plataforma SIGO  
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A participação na formação da plataforma Sigo permitiu à estagiária poder proceder 

à emissão de certificados de formação. Contudo, essa tarefa nunca foi executada durante 

o período de estágio curricular. 

 

 

2.3. Principais considerações sobre a experiência de estágio 

 

 De forma a construir um balanço sobre o trabalho desenvolvido ao longo de três 

meses ao abrigo da instituição de estágio, serão aqui evidenciados alguns pontos 

fulcrais. 

 Num primeiro ponto, salienta-se a concretização de todas as tarefas de estágio 

que foram atribuídas previamente e se encontram devidamente descritas e 

contextualizadas. Essas mesmas tarefas pré-estabelecidas pela instituição de estágio e 

pelo orientador resultaram num crescimento de competências profissionais, adquiridas 

continuamente durante a experiência. Sublinha-se ainda a presença do responsável pelo 

departamento de Recrutamento e Outsourcing da empresa, que concedeu 

acompanhamento durante o decorrer de todo o estágio, determinando novas e diversas 

tarefas a desenvolver por parte da estagiária, conseguindo acrescentar desta maneira, 

valor a todos os conhecimentos profissionais adquiridos.   

 No segundo ponto, destaca-se a presença da estagiária, como contributo para o 

departamento de Recursos Humanos em toda a sua gestão e distribuição de tarefas 

diárias, passando a ser unicamente responsável por algumas das funções delegadas. 

 Outro ponto relevante é o da simbiose entre os conhecimentos adquiridos a partir 

do primeiro ano do ciclo de estudos do Mestrado em Sociologia e o da experiência 

profissionalizante, que possibilitou e facilitou a concretização de todas as tarefas de 

estágio propostas, bem como, estendeu a oportunidade de colocar em prática alguns dos 

conhecimentos adquiridos teoricamente, nas unidades curriculares lecionadas.  



 

55 

 Posto isto, pode afirmar-se que a experiência de estágio curricular, sob reflexão 

e ponto de vista pessoal, adequou-se às expectativas e necessidades da estagiária, 

permitindo-lhe alcançar os seus objetivos de estudo de forma mais aprofundada e eficaz, 

assim como, resultou na conclusão de algumas considerações que à posteriori serão 

abordadas no relatório de estágio.  
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Capítulo III | Uma reflexão sobre as competências adquiridas 

durante o período de estágio  

 
O terceiro capítulo do presente relatório tem como propósito realizar, com base 

numa componente mais prática, uma descrição e reflexão das atividades desenvolvidas 

pela instituição de estágio.  

A reflexão prática encontra-se dividida em 3 subcapítulos. O primeiro 

subcapítulo é dedicado à descrição detalhada dos diferentes tipos de recrutamento e 

seleção da entidade de estágio. O segundo subcapítulo foca-se na exposição dos 

principais obstáculos encontrados ao longo do estágio curricular. E, por último, é 

realizada uma proposta de melhoria a alguns dos processos que se mostraram de alguma 

forma menos eficazes para a empresa.  

Ressalvamos que ao longo dos subcapítulos 3.2 e 3.3, de forma a complementar 

as considerações que nos propomos debater, optamos por colocar citações de 

testemunhos de duas profissionais da empresa ligadas ao quadro dos RH, provenientes 

da realização e análise de entrevistas semiestruturadas, realizadas pela estagiária durante 

o período de estágio.  

Por forma a facilitar o estudo e a leitura das entrevistas dadas pela Diretora de 

Recursos Humanos e pela Técnica de Recrutamento da empresa, foi concebida uma 

grelha de transcrição, que poderá ser consultada nos anexos II e III, dividindo-se em 

categorias de análise onde são apresentadas as principais perspetivas de ambas as 

entrevistadas.  

As entrevistas apresentam uma estrutura pré-estabelecida, como se poderá 

verificar no guião de entrevista presente no anexo I, que se encontra dividido em 3 

partes: I. Percurso Profissional dos entrevistados; II. A prática profissional na Empresa 

de Engenharia; III. As perceções e representações sobre a importância dos Recursos 

Humanos em contexto empresarial.   

De uma forma geral, as entrevistas tiveram por finalidade obter algumas 

perspetivas de elementos fulcrais da equipa de RH acerca daqueles que são maiores 
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desafios encontrados no interior da PME e sobre quais as vantagens que acreditam que 

um departamento de Recursos Humanos pode trazer para as estruturas organizacionais. 

 

 

3.1.   Os processos de recrutamento e seleção existentes no contexto 

empresarial 

 

De acordo com o que se encontra mencionado anteriormente, a empresa onde se 

realizou o estágio curricular é prestadora de serviços de Engenharia, por isso, a 

necessidade de recorrer aos processos de recrutamento e seleção a cada novo projeto de 

trabalho é frequente. De maneira que, existe por parte da organização uma procura 

constante por novos clientes e projetos no mercado. Logo, a cada projeto novo o 

departamento de recrutamento e seleção inicia o processo internamente (quando a 

empresa dispõe dos seus membros internos para preencher a vaga) ou externamente 

(quando se realiza uma pesquisa de candidatos no exterior da organização). Todavia, 

uma vez que o número de tarefas dos trabalhadores internos, é geralmente elevado, é 

recorrente a procura por candidatos externos.  

Por norma, internamente a empresa não equaciona recorrer à subcontratação de 

uma terceira entidade para realizar este tipo de atividades, uma vez que, é igualmente 

uma prestadora de serviços de outsourcing, todavia, essa hipótese não é completamente 

posta de parte podendo ser realmente tomada a decisão de subcontratar serviços 

especializados em recrutamento.   

Suplementarmente, destaca-se que um dos fatores mais decisivos para o 

desenvolvimento das organizações é a qualidade dos seus recursos humanos, por essa 

mesma razão, a decisão de recrutar uma pessoa deve ser devidamente planeada, até 

porque “a qualidade dos processos e das decisões de seleção de pessoas marca, 

indelevelmente, a qualidade do trabalho que as mesmas virão a executar” (Cunha et al, 

2012, p.189). Salienta-se que os processos de recrutamento e seleção podem ser 
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operacionalizados de formas distintas, dependendo dos objetivos da organização, das 

suas possibilidades financeiras e do cargo a preencher (Cunha et al,2012, p.197). 

Posto isto, na entidade de estágio existem três formas distintas de recrutamento: 

o interno, o externo e o outsourcing.  

O processo inicia-se com a identificação das necessidades de recrutamento, o 

que pode ocorrer devido a um novo projeto que a empresa integrará, quando se pretende 

reforçar um dos departamentos com mais elementos, quando se dá a saída de um 

trabalhador e fica um lugar por preencher, ou então, quando uma empresa cliente faz um 

pedido de recrutamento requerendo de um perfil com determinadas competências para 

preencher um cargo.  

Em relação ao recrutamento interno, a empresa tem como pressuposto considerar 

primeiramente se os seus trabalhadores possuem todas as competências e requisitos para 

assumir o respetivo cargo disponível e alterarem as suas funções. Consoante Caetano e 

Vala (2002), ao optar pelo recrutamento interno a empresa deve possuir um 

conhecimento exato sobre as competências dos seus trabalhadores, para se assegurar 

que não necessitará de fazer a integração de novos perfis profissionais. 

 No entanto, se por uma razão estratégica da organização existir a necessidade de 

realizar um recrutamento externo, torna-se necessário proceder ao preenchimento do 

Formulário de Recrutamento (ver anexo IV), enviado pelo técnico de recrutamento ao 

responsável pelo pedido que detetou a necessidade de reforçar o departamento. O 

formulário deverá ser devidamente preenchido para que se consigam identificar as 

características da vaga. Para isso, são pedidas informações sobre: o enquadramento 

organizacional, o enquadramento do projeto, o enquadramento da função, os 

equipamentos necessários para o exercício da função e os contactos. Resumidamente, é 

desta forma identificada a função, as condições contratuais, o departamento para o qual 

a função será necessária, o projeto no qual estará inserida, quais os requisitos que os 

candidatos deverão preencher, quais serão as suas ferramentas de trabalho e algumas 

informações adicionais.  

O processo de recrutamento inicia-se com a aprovação do diretor geral que 

avaliará a viabilidade de se realizar uma nova contratação. Caso a resposta seja positiva, 
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parte-se para uma procura estratégica de candidatos, que passa pela base de dados 

interna da empresa que abarca os currículos de diversos candidatos que vão de encontro 

com os perfis mais solicitados pela entidade, podem também ser divulgados anúncios 

nos sites de emprego e no próprio site da empresa, nas redes sociais e, pontualmente, 

quando são perfis que requerem menos experiência profissional, colocam-se anúncios 

nas plataformas das Faculdades com a devida autorização.  

Importa evidenciar os novos meios de captação de candidatos que permitem 

potenciar as capacidades de procura dos recrutadores, como o Linkedin, uma rede social 

utilizada por inúmeros profissionais que têm como propósito expor as suas 

competências e experiências no mercado de trabalho, partilhando essas informações 

com outras empresas e profissionais. Por essa razão, esta é uma fonte de pesquisa direta 

muito utilizada pela empresa, tornando possível entrar em contacto com potenciais 

candidatos que possam procurar ou estar interessados em abraçar um novo projeto 

profissional.  

Subsequentemente à divulgação da vaga de emprego, são rececionadas as 

candidaturas, guardadas na base de dados interna da empresa, onde já existem 

informações sobre processos de recrutamento que ocorreram ou que estão 

simultaneamente a ocorrer.   

A partir desse momento, é realizada a triagem curricular, tendo em conta todos 

os parâmetros contidos na descrição de funções preenchida no formulário de 

recrutamento. É nesta fase que se analisam todos os currículos, eliminando aqueles que 

não se encontram adequados para a respetiva função, isto é, apenas são selecionados os 

perfis que demonstram mais potencial. Contudo, este pode ser por vezes um processo 

mais perlongado, uma vez que existem funções tecnicamente mais exigentes no campo 

da engenharia. Diante disso, salienta-se que “o Curriculum Vitae (CV) deve espelhar a 

reflexão que o candidato faz da sua experiência passada, na relação com o posto de 

trabalho para que concorre” (Bilhim, 2006, p.232).  

Efetuada a escolha dos melhores perfis, agendam-se telefonicamente entrevistas 

presenciais ou via Skype (dependendo do ponto geográfico onde se situam os 

candidatos), com o propósito perceber a disponibilidade dos candidatos selecionados e 
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de avaliar com mais exatidão cada um deles. Seguidamente, é enviada uma convocatória 

de entrevista via email.  

Posto isto, seguem-se as entrevistas que apresentam fases distintas. Numa 

primeira fase, a entrevista é realizada apenas pelo técnico de recrutamento com o 

propósito de perceber o percurso profissional do candidato até ao momento, aprofundar 

pontos do CV, perceber quais os seus objetivos e aspirações, observar o seu 

comportamento, fornecer informações sobre a empresa e o posto de trabalho, assim 

como, esclarecer o candidato sobre dúvidas que possam surgir. Neste âmbito, também 

se abordam questões sobre a expectativa salarial dos candidatos, iniciando-se um 

processo de análise acerca das diferenças entre competências e expectativas, de modo a 

determinar qual ou quais os candidatos que melhor se enquadram com os objetivos da 

empresa. 

Numa segunda fase das entrevistas, está presente o técnico de recrutamento 

conjuntamente com o responsável pela área técnica para a qual se pretende recrutar. 

Nesta situação, são colocadas questões sobre determinadas competências e do know-

how ao nível de normas específicas, softwares e experiências em campo, a fim de se 

conferir se realmente existe aptidão para executar as tarefas exigidas pela função.  

Se porventura surgirem dúvidas no momento da escolha do candidato final, são 

preparados pelos responsáveis da área alguns exercícios práticos relacionados com a 

função a desempenhar, que poderão ser realizados no momento da entrevista, ou então, 

posteriormente, com uma data de entrega definida (via email ou presencialmente).  

Numa terceira e última fase, depois de excluídos outros candidatos no decorrer 

do processo, o candidato escolhido é entrevistado pelo técnico de recrutamento (que 

acompanha todo o processo) e pelo diretor geral. Esta é uma forma de ambos se 

conhecerem e se validar a admissão contratual do novo trabalhador na empresa.  

Numa primeira abordagem, as entrevistas têm um tempo normalmente estimado 

entre os 20 e os 30 minutos. Todavia, as entrevistas seguintes tanto com os técnicos das 

áreas como com o diretor geral, podem estender-se durante períodos mais longos, 

dependo muito da exigência que comporta cada função.   
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A fase das entrevistas é absolutamente determinante “Como tal, qualquer 

entrevista obedece a uma certa disciplina, deve manter um determinado ritmo e atingir 

os fins a que se propõe” (Camara, Guerra e Rodrigues, 2013, p.357). Por esse motivo, 

na empresa todas as entrevistas são previamente estruturadas seguindo um guião pré-

definido pelo recrutador, com o propósito de recolher o máximo de informação possível 

acerca dos candidatos, informação essa, que não se consegue recolher apenas a partir do 

CV (que regularmente se encontra desatualizado ou com pouca informação), não sendo 

suficiente para analisar detalhadamente todos os elementos.  

Relativamente ao outsourcing, o processo apresenta algumas dimensões 

idênticas ao recrutamento interno, porém, é estruturalmente um pouco diferente.   

Em primeiro lugar, é solicitado um pedido de recrutamento por parte de uma 

empresa cliente que identifica as suas necessidades e pretende subcontratar o serviço. 

De maneira que é enviado o Formulário de Recrutamento (ver anexo IV) da empresa 

destinado a este tipo de processo, contemplando as mesmas dimensões do recrutamento 

interno. É seguidamente elaborada uma proposta de valores, realizada a partir de um 

estudo de mercado acerca das categorias profissionais a contratar, onde são 

mencionados os valores dos profissionais (dependendo da sua função) bem como, todos 

os elementos que serão necessários para o exercício da função. Neste sentido, são 

colocados na proposta, os seguros, a utilização de equipamentos eletrónicos (como o 

telemóvel, computador, entre outros), os EPI’S6, o salário mensal, os exames de aptidão 

médica e garantia de substituição do perfil caso exista necessidade. Enviada a proposta 

de valores, espera-se a sua adjudicação, caso contrário, realiza-se uma reformulação da 

mesma. 

Identificados todos os requisitos da função através do formulário de 

recrutamento que o cliente deve preencher e adjudicada a proposta de valores, inicia-se 

a procura de candidatos através de todos os meios anteriormente mencionados no 

recrutamento interno. Isto é, pode recorrer-se à base de dados interna da empresa, à 

pesquisa direta no Linkedin, à divulgação de anúncios online, redes sociais, centros de 

emprego e anunciar a vaga nas escolas profissionais e Faculdades. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 EPI’S – Equipamentos de Proteção Individual 



 

62 

Após a divulgação da vaga, aguarda-se a receção de currículos para se proceder 

à triagem dos candidatos. Assim sendo, tendo em conta os requisitos solicitados, irão 

selecionar-se apenas os candidatos que correspondem aos parâmetros estabelecidos pela 

empresa contratante. Realizado o processo de triagem curricular, são efetuados os 

contactos para uma primeira entrevista com o técnico de recrutamento, e tal como 

acontece no recrutamento interno, aqui, serão questionados todos os pontos necessários 

para se conhecer, as experiências profissionais, o comportamento e as competências do 

candidato.  

Concretizada a entrevista, é posteriormente elaborado um relatório de 

competências (ver anexo V), onde se encontra apresentada a experiência profissional 

dos candidatos (a expor ao cliente) e a apreciação global do recrutador. Neste caso são 

indicados os pontos fortes dos candidatos, ao nível da sua experiência profissional, 

capacidade de comunicação, organização, e adicionalmente, são descritos os motivos 

pelos quais os candidatos devem ser considerados no processo. Contudo, nos relatórios 

de competências, a identidade dos candidatos é confidencial, não podendo ser cedida a 

terceiras partes sem consentimento prévio da empresa, isto, por uma questão de 

segurança de dados. 

Após a execução do relatório de competências é enviada uma short list de 

candidatos à empresa cliente, constituída regularmente por cerca de três potenciais 

perfis, a partir desse momento, a empresa fica a aguardar a aprovação por parte do 

cliente. Caso a resposta seja negativa, inicia-se uma nova pesquisa. Se for positiva, o 

cliente seleciona os candidatos com quem pretende avançar com o processo e 

seguidamente efetuam-se as segundas fases de entrevistas nas instalações da empresa 

contratante, devidamente acompanhadas pelo técnico de recrutamento. Habitualmente, 

esta segunda entrevista assume, por norma, um carácter mais técnico (semelhante à 

segunda entrevista do recrutamento interno), uma vez que, o perfil dos candidatos já se 

encontra analisado à priori através dos relatórios de competências.  

Ocorridas as segundas entrevistas, no caso do outsourcing, a seleção do 

candidato difere em relação ao recrutamento interno, dado que, nesta situação a decisão 

final será tomada em consenso. Quer dizer, tanto pelo cliente como pela empresa que 
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presta o serviço de recrutamento. Como tal, a decisão final não fica apenas do lado do 

cliente que subcontratou o serviço, uma vez que, o novo trabalhador assinará o contrato 

com a empresa que realizou o seu recrutamento, portanto, esse trabalhador apenas estará 

a prestar um serviço externo. Normalmente, quando se dá o término destes projetos, a 

entidade de estágio tenta enquadrar o trabalhador em outros projetos, evitando assim o 

seu processo de despedimento.  

No que concerne aos contratos de trabalho, numa perspetiva geral, é neles que se 

encontram declaradas as condições do vínculo entre o trabalhador e a empresa. Desta 

forma, o contrato abrange em si alguns dados fulcrais, como: a identificação do 

trabalhador e da empresa contratante; a categoria profissional e a descrição de funções 

do trabalhador; o posto de trabalho; a data de início e fim do contrato, a duração 

prevista do contrato; os dias de férias, os prazos de aviso prévio para a cessação 

contratual, o horário de trabalho; a identificação do seguro de acidentes de trabalho, 

entre outros direitos e deveres que são pertinentes para se darem a conhecer ao novo 

membro. 

Neste seguimento, descritos os processos de recrutamento e seleção, resta 

retratar sumariamente, a fase de integração e acolhimento da organização que não segue 

procedimentos específicos ao contrário do que é apontado na literatura. Isto porque, 

existem por um lado trabalhadores que integram os projetos para ficarem junto das 

equipas internas, sendo perspetivada a sua continuidade na empresa, mas por outro, 

existem trabalhadores que dão entrada na empresa a fim de integrarem um projeto de 

curta duração, o que faz com que muitas vezes só fiquem vinculados durante um curto 

período de tempo (dois ou três meses). No entanto, no que concerne ao processo de 

integração e acolhimento, é sempre prestada informação sobre a empresa e o 

departamento, é tratada toda a documentação necessária, são entregues os equipamentos 

necessários para o exercício das tarefas, é apresentado o posto de trabalho, os colegas, e 

é também entregue o manual de acolhimento.  

Na organização são inúmeros os casos de trabalhadores que desenvolvem 

projetos diretamente com empresas clientes, sendo impossível estarem presencialmente 

na sede da organização, o que resulta em níveis de integração e acompanhamento 
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menores, ou dito de outra forma, a integração e acompanhamento não são tão bem-

sucedidos, pois não existe proximidade com este tipo de trabalhadores. Todavia, a 

empresa tem vindo a fazer melhorias no seu modelo de acolhimento e integração, pois 

conforme Bilhim (2006, p.235) “A experiência demonstra que o primeiro impacto, 

recebido pelo individuo ao ingressar, tem repercussões diretas sobre a opinião que irá 

formar da mesma e sobre o seu comportamento futuro.”. 

 

 

 

3.2.   Principais desafios encontrados  

 

O dia-a-dia no interior de uma organização apresenta sempre imprevistos e 

situações de maior obstáculo que dificultam o ritmo de trabalho habitual das empresas. 

Como tal, durante o período de estágio, foram surgindo alguns desafios com os quais a 

estagiária se deparou, contudo, essas barreiras converteram-se numa aprendizagem 

adquirida para uma futura vida profissional.  

Conforme se encontra exposto na nota introdutória do capítulo III, alicerçados aos 

principais obstáculos encontrados pela estagiária irão expor-se os testemunhos de 

profissionais da empresa inseridos na área de RH da entidade de estágio. Serão por isso 

mencionadas ao longo deste subcapítulo algumas considerações da Diretora de Recursos 

Humanos e da Técnica de Recrutamento da organização.  

Um dos primeiros desafios a evidenciar ao ingressar na realidade organizacional, 

foi a falta de conhecimento perante os conceitos das áreas mais técnicas da empresa, 

sobretudo, no que diz respeito às diversas áreas da engenharia, o que exigiu um estudo e 

pesquisa adicional ao longo de todo o estágio, já que falamos de perfis profissionais 

específicos.  

Quando questionada acerca dos maiores desafios que enfrentou na empresa, a 

Diretora de Recursos Humanos da organização explicou que “existem muitas 

especificidades que se relacionam não só com o tipo de trabalhos que a empresa 

realiza, mas com a natureza desses trabalhos, portanto falamos de perfis muito 
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específicos e também muito diferentes, porque o leque de serviços que prestamos é 

muito diversificado” (Entrevistado 1, Anexo II). De modo semelhante, a Técnica de 

Recrutamento declarou as mesmas dificuldades, afirmando que “um dos principais 

senão o principal entrave são os processos de recrutamento em engenharia, que exigem 

um estudo minucioso da nossa parte, basicamente os perfis que procuramos são muito 

específicos e isso traz algumas dificuldades.” (Entrevistado 2, Anexo III). 

 Desta forma, a elaboração de descritivos funcionais contruída numa fase inicial 

do estágio possibilitou ultrapassar em parte essa barreira, permitindo com que fosse 

realizado um estudo prévio dos perfis profissionais integrados na empresa por parte da 

estagiária.  

Num segundo momento, foram encontrados igualmente alguns desafios, em 

relação à base de dados interna da empresa (software Bullhorn) que se revelou bastante 

lenta e pouco intuitiva, tanto para realizar a tarefa de organização de todos os currículos 

em categorias profissionais (habilitações literárias, localidade e skills), como para 

realizar a pesquisa de candidatos sempre que se iniciava um novo processo de 

recrutamento, não sendo considerada uma vantagem para a empresa. Segundo a Técnica 

de Recrutamento, uma das mudanças registadas no âmbito das problemáticas relativas 

aos RH da empresa é “ao nível da base de dados, a base está a ser construída, 

modificada e alimentada diariamente” (Entrevistado 2, Anexo III). Contudo, 

consideramos que embora a situação face ao passado seja mais favorável e que tenham 

sido melhoradas e atualizadas várias dimensões da base de dados, estas ainda não são 

suficientes para atender completamente às necessidades dos processos de recrutamento, 

de maneira que, ao invés de ser intuitiva e rápida para apoiar os recrutadores na procura 

de currículos armazenados em processos anteriores, a base de dados precisa 

constantemente de ser trabalhada, o que tem como consequência pesquisas menos 

eficazes e o aumento do tempo de procura de currículos em determinadas categorias 

profissionais.  

Seguidamente, tendo em conta o que já foi supramencionado, a empresa trabalha 

com perfis bastante específicos do mercado, por isso, uma das dificuldades que se 

impunha em vários processos de recrutamento era a escassa receção de currículos 
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mediante os anúncios divulgados em sites de emprego. O que pode refletir uma procura 

de perfis profissionais com um elevado grau de experiência e competências escassos no 

mercado de trabalho. Por outro lado, regularmente a maior parte destes perfis já se 

encontra a trabalhar não estando disponível para ingressar em novos projetos.  

Além disso, a receção de candidaturas aquando deste tipo de vagas de emprego 

revelava ser um tanto complicada, pois, frequentemente eram rececionados currículos 

que não comtemplavam os requisitos solicitados, o que gerava algumas dificuldades 

durante o processo de triagem curricular.  

Por esse motivo, a divulgação de uma vaga de emprego deve ser devidamente 

preparada para atrair os candidatos com os melhores perfis e assim otimizar o processo 

de recrutamento que deverá ser o mais apelativo, descritivo e direto possível. 

Complementarmente, de acordo com a Diretora de Recursos Humanos deve também 

estudar-se o mercado de trabalho evitando visões egocêntricas. Isto é, “temos que ter 

essa perspetiva e essa consciência do está a acontecer, para nos podermos adaptar e 

para podermos criar oportunidades que sejam as oportunidades certas para as pessoas 

que queremos ter connosco.” (Entrevistado 1, Anexo II).  

Contrariamente ao que acontece com os perfis técnicos mais específicos, os 

processos de receção e de triagem curricular, podem também assumir um período de 

tempo mais vasto que o pretendido devido ao volume de candidaturas rececionadas, 

nomeadamente quando são divulgados cargos disponíveis para perfis Administrativos, 

de Recursos Humanos ou de Engenharia Mecânica, por exemplo. 

Um outro ponto a destacar, é o do volume de tarefas atribuídas ao departamento 

de recrutamento e outsourcing, resultado de um crescimento organizacional que se tem 

vindo a acentuar na empresa.  

Porém, esta área que dá resposta a todas as outras não prioriza nenhum setor de 

atividade da organização, o que por vezes se complicava em termos de tempos de 

resposta, particularmente, quando existiam vários pedidos de recrutamento em 

simultâneo solicitados por áreas diferentes para projetos diferentes. Além do que, na 

maioria dos processos de recrutamento os prazos estabelecidos eram muitos limitados, 

quer para a apresentação dos candidatos para projetos da empresa, quer para empresas 
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clientes, o que impossibilitava a gestão de tempo e tarefas. Neste sentido, a Diretora de 

Recursos Humanos afirmou que “os departamentos são muito diferentes uns dos 

outros, os projetos exigem pessoas muito diferentes… atender a todas as necessidades, 

a todas as especificidades é complicado” (Entrevistado 1, Anexo II). No entanto, o 

departamento de recrutamento e outsourcing mantém uma postura imparcial perante 

estas situações, exceto se o diretor geral indicar a urgência da entrada de um novo 

trabalhador para algum projeto onde a empresa possa estar envolvida.  

Elencamos também como obstáculo, o fato da empresa ser predominantemente 

conhecida como prestadora de serviços de engenharia. Ou seja, em consequência disso, 

muitos dos clientes que trabalham com a organização e potenciais clientes do mercado 

desconhecem, por exemplo, a prestação de serviços de outsourcing, o que representa um 

entrave para esta área de negócio. Todavia, denota-se uma visibilidade e uma procura 

maior por estes serviços, por isso, a empresa tem vindo a apostar no outsourcing 

tentando desenvolver todas as suas potencialidades, uma vez que, grande parte dos 

perfis recrutados são cada vez mais procurados por empresas concorrentes que 

trabalham no mesmo sector de atividade que a entidade de estágio. Acerca das 

vantagens da prestação desta prestação de serviços, a Diretora de Recursos Humanos 

indica que “o outsourcing é uma aposta estratégica da empresa […] porque as nossas 

pessoas têm perfis técnicos muito especializados… este aproveitar do conhecimento que 

temos dos perfis técnicos, caminha necessariamente para esse tipo de serviços”. 

(Entrevistado 1, Anexo II).  

Por último, pontualmente foram encontrados alguns problemas de comunicação 

entre equipas, essencialmente no decorrer de alguns processos de recrutamento, devido 

a informações que não são corretamente transmitidas causando algumas contrariedades. 

Julgamos então, que nesses momentos deveriam providenciar-se a realização de 

reuniões entre as equipas, a fim de se evitarem este tipo de falhas durante os processos, 

o que poderia até vir a melhorar o modo de atuação das equipas tornando-o mais 

uniforme e eficiente. De acordo com (Cunha, et al, 2003, p.354) a comunicação 

“representa uma espécie de “aparelho circulatório” da vida organizacional, e constitui a 

chave para a solução de muitos problemas e o aproveitamento de muitas 
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oportunidades”. 

 De forma sucinta, os obstáculos anteriormente elencados prendem-se 

fundamentalmente com a compreensão das várias técnicas profissionais alicerçadas aos 

perfis profissionais de engenharia, ao volume de tarefas atribuídas à área de 

Recrutamento e Outsourcing, à receção e triagem curricular dos candidatos aquando da 

divulgação de anúncios de emprego, ao desconhecimento de empresas externas em 

relação aos serviços de outsourcing e, por último à identificação de alguns problemas de 

comunicação existentes entre os departamentos.  

 

 

3.3.   Uma proposta de melhoria dos processos  

 

Naturalmente, as propostas de melhoria que se seguem neste subcapítulo estão, 

em grande parte, relacionadas com os pontos mencionados no subcapítulo anterior, onde 

foram enunciados os desafios encontrados na entidade acolhedora do estágio. Neste 

seguimento, serão igualmente apontadas as perspetivas complementares dos 

testemunhos concedidos tanto pela Diretora de Recursos Humanos como pela Técnica 

de Recrutamento à estagiária.  

 Um dos primeiros obstáculos enunciados, prendia-se com o fato de existir uma 

certa dificuldade em assimilar determinados conceitos vindos das áreas mais técnicas da 

engenharia.  

 Deste modo, foram elaborados descritivos funcionais que designam os requisitos 

e caraterísticas de várias categorias profissionais presentes no contexto organizacional 

(como engenharia civil, eletrotécnica, mecânica, técnicos de ambiente, entre outros). 

Consideramos, por isso que traria vantagens à empresa implementar os descritivos 

funcionais no âmbito dos seus processos de recrutamento, por forma a facilitar a 

construção de anúncios de emprego, a procura e seleção de candidatos e até para estudo 

e análise de futuros trabalhadores que não se encontrem familiarizados com os conceitos 

das diversas funções que estão incorporadas na empresa.  
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Na perspetiva da Técnica de Recrutamento os descritivos auxiliam essencialmente a 

estruturar os processos de recrutamento, uma vez que afirma que “um bom 

recrutamento, requer antes de mais, fazer uma descrição de funções detalhada, para 

depois ser muito mais fácil encontrarmos quem realmente queremos e depois as 

entrevistas e a própria seleção já fluem de forma mais eficiente.” (Entrevistado 2, 

Anexo III). Igualmente de acordo com a opinião da Diretora de Recursos Humanos, “se 

logo à partida o perfil não está bem definido, ou está constantemente a ser alterado 

[…], dificilmente vamos encontrar a pessoa, porque ainda nem percebemos qual é o 

perfil que procuramos” (Entrevistado 1, Anexo II). 

Assim sendo, o modelo de Descritivo Funcional7 que podemos observar no anexo 

VI construído aquando do período de estágio, comtempla:  

1.   O Enquadramento organizacional, onde deve ser mencionado o nome do cargo 

ou setor profissional; 

2.   A descrição da função, onde deverão ser discriminadas o conjunto de tarefas 

principais e responsabilidades do trabalhador; 

3.   As exigências da função, ao nível das habilitações académicas, formação 

profissional, qualificações, certificações e requisitos técnicos necessários para o 

desempenho da função; 

4.   As competências Funcionais/técnicas, com base no dicionário de competências 

da empresa; 

5.   A política de substituição destina-se, como o próprio nome indica, à substituição 

do perfil por um outro com características idênticas de forma a ocupar o mesmo 

cargo;  

6.   A validação do perfil, que deve ser feita pelo responsável do departamento 

correspondente à função. A validação é fundamental, para se realizarem 

eventuais ajustes, principalmente nas dimensões relativas às responsabilidades 

inerentes ao futuro titular da função.  

Diante disto, é de salientar que os Descritivos Funcionais foram construídos, de 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Anexo VI – Modelo de Descritivos Funcionais  
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acordo com a identificação e estudo sobre as atividades inerentes às funções de cada 

profissão, requisitos, experiências e competências necessárias, bem como, 

estabelecendo diálogo e esclarecendo algumas dúvidas com os respetivos profissionais 

ligados às áreas profissionais, de modo a garantir a maior fidedignidade possível neste 

processo.  

Sublinhamos ainda a importância de ser realizada uma revisão periódica aos 

descritivos funcionais, para possibilitar a atualização e alteração dos conteúdos 

funcionais, enriquecendo-os.   

Destacamos um outro tópico referido no subcapítulo anterior, em relação à base de 

dados interna de apoio ao recrutamento e seleção, destinada à utilização dos 

recrutadores que se revelou pouco intuitiva e eficiente na organização dos processos e 

currículos existentes. Face a esta situação, sugerimos primeiramente que o software 

fosse substituído por um outro que reunisse características que permitissem simplificar 

o trabalho de marcação de entrevistas, envio de emails aos candidatos e partilhasse 

informação com outros departamentos. Contudo, não conseguimos obter uma resposta 

positiva por parte da direção da empresa. Nesse caso, visto que não existia qualquer tipo 

de preparação prévia para trabalhar com o programa, consideramos que para melhorar 

as lacunas existentes, deveriam ser ministradas ações de formação, de forma a instruir 

os usuários a explorar e utilizar devidamente o software, esclarecendo-os e retirando 

possíveis dúvidas ou dificuldades. 

De modo semelhante, existe um software de gestão interna na organização, 

destinado a todos os departamentos, com o propósito de estabelecer um controlo de toda 

a documentação inerente à abertura dos processos individuais de todos os trabalhadores, 

à abertura de propostas e projetos, à anexação de relatórios de entrevistas e à partilha de 

informação com outros departamentos. No entanto, identicamente ao que foi 

mencionado, não existe qualquer tipo de formação dirigida aos trabalhadores internos, 

no sentido de conhecerem o software o que causa alguns entraves, atingindo 

negativamente a execução célere de determinadas tarefas que fazem parte do quotidiano 

da empresa.  

Pelo que, uma possível solução a adotar, para combater esta problemática, 
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passaria por se implementar no próprio seio do modelo de acolhimento e integração da 

empresa um plano de formação inicial. Isto significa que, à chegada de novos 

trabalhadores poderia ser realizada uma ação de formação de curta duração, destinada a 

apresentar aos trabalhadores quais as formas de funcionamento e os objetivos dos 

softwares internos da organização.  

Relativamente ao fato de pouco se conhecerem os serviços de outsourcing da 

empresa, conhecida sobretudo como prestadora de serviços de Engenharia, foi iniciada 

uma pesquisa com o objetivo de realizar um levantamento de empresas que se 

aproximassem do core business da organização, de maneira a estabelecer contacto com 

potenciais clientes numa tentativa de se realizarem reuniões comerciais. A finalidade 

principal era a de apresentar as áreas de formação, recrutamento e outsourcing da 

empresa, apontando as vantagens em criar parcerias com empresas concorrentes. A 

própria Técnica de Recrutamento da organização revela que sempre que se inicia um 

novo processo de recrutamento tem em atenção o que é procurado pelas outras 

empresas, afirmando que “para ganharmos vantagem em relação às outras empresas 

temos de ser estratégicos […] é necessário haver um “jogo de cintura” dos 

recrutadores e uma boa capacidade de análise relativamente ao mercado de trabalho” 

(Entrevistado 2, Anexo III).  

Uma medida adicional que poderia ser tomada, seria a realização de um 

levantamento de eventos, que englobasse feiras de emprego, conferências, congressos e 

workshops, direcionados para a área de recrutamento e outsourcing. Isto, porque 

consideramos que a participação neste tipo de eventos é uma oportunidade para a 

entidade de estágio estar em contacto com outras empresas e apresentar a organização a 

jovens talentos que tivessem intenção de obter novas experiências profissionais. Dessa 

maneira, acreditamos que a partir da elaboração de um mapa de eventos poderiam ser 

estrategicamente analisadas pelos RH todas as opções de eventos de Norte a Sul do país, 

permitindo uma seleção assertiva dos mais indicados, precisamente com o propósito de 

dar mais visibilidade e desenvolver esta área de negócio. 

Por último, uma outra problemática enunciada previamente foram as falhas de 

comunicação entre as equipas, no decorrer de alguns processos de recrutamento.   
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Então, de maneira a ser ultrapassada essa barreira poderiam implementar-se reuniões 

periódicas mensais, entre responsáveis das áreas e os recrutadores, com intuito de se 

realizarem pontos de situação sobre os processos a decorrer, se enunciarem novas 

necessidades de recrutamento e determinar os timings em que poderão ocorrer os novos 

processos. Realizando este alinhamento, tornar-se-ia mais simples a divisão de todas as 

tarefas relativas ao recrutamento e seleção, bem como existiria maior consonância nos 

procedimentos. Segundo o discurso da Técnica de Recrutamento, existem falhas entre 

as equipas, contudo, afirma que a interação é positiva, salientando que “é preciso que 

haja essa boa relação, para que esta área de suporte e negócio também se consiga 

desenvolver” (Entrevistado 2, Anexo III). 

Consideramos que a ponderação destes pontos traria benefícios para a empresa, 

não só a nível de organização como de melhoria na qualidade dos seus processos de 

recrutamento. Ademais todas as pessoas envolvidas poderiam executar as suas tarefas 

de modo mais organizado e eficiente. 

Assim sendo, o sucesso das organizações pode depender da valorização do 

trabalho de todos os indivíduos, atendendo às suas limitações e necessidades. Daí a 

importância dos profissionais de Recursos Humanos nas estruturas organizacionais que 

mobilizam as suas estratégias de forma a manter todos os trabalhadores motivados, 

determinando assim a qualidade do seu trabalho, o que vai influenciar os resultados 

globais das empresas. De acordo com a Diretora de Recursos Humanos uma das apostas 

nos RH é “que se consigam preparar e sensibilizar as suas pessoas para que sejam 

mais abrangentes, mais competentes […] portanto os recursos humanos devem 

preparar as suas pessoas, porque o crescimento da empresa vai depender também 

destas novas competências.” (Entrevistado 1, Anexo II).	  
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Capítulo IV | A Profissionalização dos Sociólogos: uma análise 

sobre a pluridisciplinaridade da sociologia  

 

Genericamente este capítulo tem por finalidade fazer-nos refletir em formas de 

pensar a Sociologia, desde aquilo que ela representa na teoria até à sua 

operacionalização prática, estabelecendo relações entre a sociologia, os sociólogos e a 

sociedade, dando destaque ao papel pluridisciplinar dos sociólogos e às vantagens que 

estes profissionais podem trazer às organizações.  

Segundo Firmino da Costa (2004), a Sociologia pode ser estendida através de três 

componentes distintos: a sociologia enquanto ciência, enquanto formação e enquanto 

profissão. Neste contexto, o autor explica que enquanto ciência, a sociologia está 

submetida a um conjunto de critérios, instrumentos cognitivos e práticas de investigação 

que lhe conferem uma configuração única enquanto uma área do saber contemporâneo. 

Já a sociologia enquanto formação, encontra-se primeiramente inserida no plano do 

sistema de ensino, ou seja, pertence aos “processos de aprendizagem da sociologia” 

(Costa, 2004, p. 35). A componente designada sociologia enquanto profissão, alude à 

multiplicidade de práticas profissionais que os sociólogos podem exercer, assim como à 

constituição dos sociólogos como grupo profissional, incluindo as características da 

cultura profissional e as suas formas de associação coletiva (Costa, 2004). 

Ligada não só à investigação científica como ao ensino universitário, a sociologia 

propagou-se em diversos sentidos, o que a potenciou nos níveis, científico, formativo e 

profissional e o que faz com que haja uma articulação com essas três componentes. No 

entanto, Costa (2004) declara que, “o processo não ocorreu ao mesmo tempo em todos 

os países; em Portugal, por razões desconhecidas, foi particularmente tardio; mas, de 

um modo geral, observou esta mesma sequência” (Costa, 2004, p.37).  

 Neste sentido, as dinâmicas das três componentes anteriormente referidas, são 

atualmente fundamentais para a sociologia, que depende cada vez mais desta 

articulação.  

 Complementarmente, é na componente da sociologia enquanto profissão que a 
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relação dos sociólogos com a sociedade se transforma, tanto ao nível dos papéis e 

práticas profissionais de cada sociólogo, como do grupo ou organização profissional do 

conjunto de sociólogos, o que de acordo com Costa (2004) se encontra diretamente 

relacionado  

 
às relações que os sociólogos estabelecem com as entidades empregadoras, 

contratadoras ou financiadoras, com as organizações com quem trabalham, com os grupos e 

meios sociais objecto de estudo científico e acção profissional dos sociólogos […] mais em 

abstracto, com a sociedade em geral (Costa, 2004, p. 38).  

 

 Portanto, este entrosamento entre sociologia e sociedade decorre essencialmente 

das relações sociais que os sociólogos estabelecem profissionalmente (Costa, 2004). 

Logo, as relações da sociedade contemporânea com a sociologia envolvem, cada vez 

mais a componente profissional. Torna-se por isso importante, concluir este ponto, com 

os dados da APS (Associação Portuguesa de Sociologia) que indicam que desde o início 

do século XXI, cerca dos seus 2 mil membros associados (sociólogos) se encontram a 

exercer papéis profissionais nas mais diversas áreas (Costa, 2004). 

 Existe uma relação entre formação e profissão na qual se insere a sociologia, que 

enquanto ciência é dotada por um conjunto de saberes e competências de base, sendo 

que os pesos destes variam resultando em diferentes perfis a que correspondem diversas 

identificações profissionais (Costa, 2004). Portanto, a sociologia é dotada de um 

conjunto de instrumentos cognitivos, conhecimentos e práticas de investigação, pelo 

que, durante o processo de formação em Sociologia, os futuros Sociólogos são dotados 

de uma heterogeneidade de competências (Costa, 2004) que os permite exercer papéis 

profissionais variados, pelo que, é a articulação destas competências o fator primordial 

de transferência do campo científico da Sociologia para o campo profissional.  

 Helena Carreiras (1999) indica uma tipologia que apresenta quatro dimensões 

quanto aos papéis do sociólogo. Na primeira dimensão, destaca-se o sociólogo de 

planeamento, que realiza os levantamentos e estudos de caraterização da população, 

quer da análise de condições estruturais, tendências evolutivas e dinâmicas de 

transformação sociais, assim como, define linhas de desenvolvimento e orientação 
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global (Carreiras, 1999). Numa segunda dimensão, o sociólogo de investigação que faz 

o exercício do trabalho científico, “trata-se na prática, de procurar refletir, tanto sobre os 

objetivos, como sobre as metodologias e procedimentos, que presidem, que à ação do 

sociólogo, quer à atuação dos restantes intervenientes no processo.” (Carreiras, 1999, p. 

50).  A terceira dimensão, é mencionado o sociólogo relacional que é caracterizado pela 

capacidade de comunicação e de negociação que consiste, em termos gerais, numa 

gestão relacional dos processos sociais (Carreiras, 1999). A quarta e última dimensão, 

diz respeito ao sociólogo operacional ao qual cabe a execução de ações de intervenção, 

no âmbito da intervenção operacional da instituição à qual pertença (Carreiras, 1999). 

Todos os saberes e competências na formação base dos sociólogos, contribuem 

assim para um desempenho diferenciador nas fases de seleção em contextos laborais.   

Todavia, se por um lado, a profissionalização do Sociólogo é considerada 

dinâmica em determinadas áreas profissionais, onde o sociólogo é definido como tal, 

por outro, essa designação de sociólogo altera-se passando o profissional a ter outra 

designação, mesmo com a mobilização e aplicação das suas competências sociológicas 

para o exercício das mais diversas áreas profissionais, que esquecem a qualificação 

académica, devido à função ou papel profissional que estes profissionais acarretam no 

interior das organizações (Melo, 2015). 

 Um outro aspeto são também as representações sociais construídas acerca da 

Sociologia (quer pela sociedade civil, como pelos empregadores e futuros sociólogos 

em parte) que assumem que esta é uma área essencialmente direcionada para a 

investigação académica ou destinada ao estudo e análise de fenómenos sociais. 

Portanto, podemos afirmar que existe ainda uma visão deturpada daquilo que é a 

sociologia ou o papel dos sociólogos, o que pode condicionar a afirmação desta área 

enquanto profissão (Azevedo e Parente, 2014). De acordo com Ferreira (2004): 

 

os sociólogos em Portugal, para além da investigação e docência universitária, estão 

representados em diversificados sectores de actividade e com variados papéis profissionais, 

[…] Esta abrangência de campos de integração profissionais dos sociólogos demonstra a 

polivalência das suas competências pessoais e profissionais. (Ferreira, 2004, p.38).  
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Por tudo isso, aquilo que pode condicionar e criar desafios à profissionalização 

dos sociólogos pode tornar também esta profissão mais cativante, pois todas as suas 

capacidades de intervenção podem ser aplicadas em vários campos de ação, sendo que, 

uma característica que distingue o sociólogo é a forma como se consegue adaptar a 

vários tipos de contextos, estes profissionais podem desempenhar funções em diversos 

sectores profissionais em progresso, como por exemplo, as áreas de intervenção 

(desenvolvimento local e social, terceiro sector, qualidade e gestão, formação 

profissional, marketing, intervenção cultural e social, entre outros) e áreas com 

contextos formais de exercício de funções profissionais (Pequenas e Médias Empresas, 

Organizações Não Governamentais e Centros de Investigação) (Azevedo e Parente, 

2014).  

Não obstante, este processo de profissionalização em sociologia a partir de uma 

área científica aberta onde existem possibilidades de se exercer diversos papéis 

profissionais, vem opor-se às formas de conhecimento e formações que detêm uma 

profissionalização específica, melhor dizendo, a sociologia representa deste modo uma 

inter-relação entre ciência e profissão (Azevedo e Parente, 2014).  

 Em relação às práticas profissionais e à sua cultura profissional, a sociologia 

mostra algo muito particular em comparação com outros campos profissionais, pois 

revela “uma permanente auto-reflexividade sociológica sobre a sociologia enquanto 

prática profissional e sistema de representações, palco de conflitos de interesses e de 

jogos de poder, sobre a prática da sociologia enquanto actividade científica e 

profissional socialmente condicionada” (Costa, 1998, p.114), são este tipo de 

características que vêm melhorar a qualidade profissional destes indivíduos.  

 Assim sendo, os sociólogos têm múltiplas competências que os permitem exercer 

sociologia em diferentes contextos profissionais, trazendo consigo alguns dos 

instrumentos próprios desta ciência que podem responder às necessidades das mais 

diversas profissões. Segundo Firmino da Costa (1998), uma pesquisa mais desenvolvida 

sobre a sociedade portuguesa, com um campo vasto de observáveis e com vários 

procedimentos de abordagem, só têm a ganhar com a presença de sociólogos no interior 

das empresas, nas autarquias, nos meios de comunicação social, nos gabinetes de estudo 
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e projetos, nos departamentos de estado, entre muitos outros. 

Torna-se assim simples compreender a diversidade de possíveis papéis 

profissionais com base sociológica, então à pergunta: O que faz um Sociólogo? Nem 

sempre é fácil responder, pois não existe nenhuma resposta concreta (Ferreira, 2004), 

uma vez que, na área profissional os sociólogos não cumprem todos os mesmos perfis 

profissionais. Existem diferentes formas de pensarmos a relação entre a Sociologia e o 

contexto profissional, Costa (2004) anuncia quatro perfis profissionais: o perfil 

integrador, onde existe uma inclusão da prática científica com a prática profissional; o 

perfil rotinizado onde existe uma aplicação ritualizada de técnicas de investigação 

empírica; o perfil desistente que não consegue transferir os conhecimentos da 

Sociologia-ciência para o contexto profissional; e por último o perfil academicista que 

torna impossível a aplicação prática da sociologia-ciência em profissão.  

Com existência destes perfis, podemos perceber que as normas e valores da 

Sociologia enquanto disciplina científica, e a sua instrumentalização enquanto prática 

profissional pode ser, desta forma, entendidas como dois modelos díspares de cultura 

profissional dos sociólogos: o modelo cultural de dissociação “oposição entre 

Sociologia-ciência e Sociologia-profissão” e o modelo cultural de associação 

“conformidade entre Sociologia-ciência e Sociologia-profissão” (Costa, 1988, p. 120). 

  Neste sentido, compreende-se através de narrativas distintas, que a relação entre 

a sociologia-ciência e a sociologia-profissão, permitem que as experiências profissionais 

se construam com a ajuda de todas as competências apreendidas pela formação base em 

sociologia e naturalmente pela experiência da prática profissional.  

Concluindo, note-se que no interior dos contextos organizacionais, os sociólogos 

têm-se assumido como figuras de destaque, particularmente ao nível de áreas como os 

Recursos Humanos, por isso, no decorrer do estágio curricular e ao desempenhar as 

atividades profissionais propostas concretizou-se a oportunidade de transpor alguns dos 

instrumentos metodológicos e teóricos apreendidos durante a formação académica em 

Sociologia, operacionalizando-os na prática profissional, tudo isto, resultou numa maior 

capacidade de analítica e adaptável da estagiária frente aos obstáculos encontrados no 

contexto organizacional. 
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Considerações Finais  

 

 O presente relatório de estágio, teve como principal propósito a compreensão e 

análise dos processos de recrutamento e seleção inerentes à área da GRH. Baseia-se por 

isso em três eixos essenciais. O primeiro compreende uma revisão da literatura realizada 

através de um levantamento de referenciais teóricos pertinentes que servem de suporte 

para o enquadramento do estudo. O segundo foca-se na apresentação e descrição da 

entidade de estágio, na descrição das atividades desempenhadas pela estagiária ao longo 

do período de estágio, bem como, nas considerações basilares sobre a experiência. O 

terceiro, descreve os processos de recrutamento e seleção do contexto organizacional 

referente ao estágio, debatendo a partir de uma reflexão prática os principais 

encontrados no culminar das funções desempenhadas e ainda são apresentadas algumas 

propostas de melhoria, por forma a otimizar o processo.  

 Neste seguimento, partindo do contributo de vários autores que abordam o tema 

da GRH, no primeiro capítulo percebemos que sobretudo a partir de 1980 se deu uma 

evolução significativa da GRH, resultado das diversas mudanças da sociedade e da 

economia. Os novos métodos e ferramentas de produção fizeram com que as 

organizações assumissem novas configurações estruturais. Dessa forma, as empresas 

tiveram de reestruturar as suas políticas e práticas, tornando-se mais estratégicas, de 

modo que, a GRH desempenhou um importante papel de auxiliar as organizações no 

sentido de acompanhar as inovações e a concorrência. 

 O caráter maioritariamente administrativo dos RH deu lugar a uma gestão 

integrada, direcionada para os objetivos das organizações passando a ser um 

investimento para as mesmas conseguirem alcançar as suas metas. Face ao exposto, a 

GRH teve de criar novos métodos e práticas, havendo uma aposta cada vez maior nas 

pessoas e na importância que as mesmas contemplam no crescimento das organizações. 

 A contratação de pessoas qualificadas, começou a ser uma prioridade nas 

organizações que atualmente procuram os melhores profissionais do mercado de 

trabalho. Por conseguinte, esta consideração de que o capital humano atinge 

positivamente as estruturas organizacionais, particularmente no que toca ao seu sucesso, 
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fez com que houvesse uma preocupação acrescida com os processos de recrutamento e 

seleção. Portanto, todas as técnicas aplicadas nestes processos devem ser planeadas de 

forma a recolher o máximo de informação possível acerca dos candidatos.  

 Os processos de recrutamento e seleção contemplam várias etapas, 

essencialmente no âmbito do recrutamento externo, que requer um diagnóstico de 

necessidades e objetivos da empresa, a definição dos perfis pretendidos, bem como, 

comporta custos acrescidos para as organizações, comparativamente com o 

recrutamento interno. As etapas de recrutamento e seleção referidas anteriormente, 

englobam procedimentos que vão desde a publicação de anúncios de emprego, à 

triagem curricular, até às entrevistas que devem ser estrategicamente planeadas para se 

definirem os melhores candidatos para as respetivas vagas de emprego. Todavia, a fase 

das entrevistas revela-se uma das mais significativas, pois a partir da interação 

interpessoal é possível identificar-se os conhecimentos e comportamentos dos 

candidatos, dado que, os currículos apresentam-se muitas vezes pouco explícitos e 

incompletos, então torna-se fundamental aprofundar todos os dados, de maneira a 

encontrar a pessoa certa.  

 É ainda de ressalvar que atualmente existe o auxílio das novas ferramentas 

tecnológicas que vieram facilitar a procura de candidatos e até mesmo a divulgação de 

anúncios de emprego. Neste sentido, um dos meios mais utilizados é o Linkedin, uma 

rede social que permite aos recrutadores procurar e entrar em contacto direto com perfis 

profissionais que se adequam aos requisitos das vagas de emprego. 

 Um outro ponto referido no primeiro capítulo é o outsourcing, que revela uma 

crescente importância para o crescimento dos negócios das empresas, tanto por parte 

das que praticam o outsourcing como das que subcontratam os serviços. Atualmente, 

verifica-se a partir das decisões estratégicas das empresas que as mesmas tendem a 

focar-se cada vez mais para aquilo que é o seu core business, subcontratando serviços 

externos especializados, destinados atividades que não são prioritárias. Isto vem 

permitir uma libertação dos recursos para as atividades centrais, resultando num 

desenvolvimento mais rápido para as empresas.  

 A realização do estágio curricular, permitiu um contacto direto da estagiária com 
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a realidade e com o ambiente organizacional, nomeadamente num departamento ligado 

ao Recrutamento e Formação.  

De forma que, o estágio teve por base tarefas delineadas ligadas à área de 

Recrutamento e Outsourcing desenvolvido na entidade acolhedora de estágio. Os 

objetivos que dirigiram o estágio destinaram-se, à elaboração de descritivos funcionais, 

à organização da base de dados interna, à pesquisa de currículos na base de dados, à 

publicação de anúncios online, ao acompanhamento e realização da triagem curricular, à 

realização e contactos telefónicos, ao acompanhamento e observação de entrevistas de 

seleção, à realização de relatórios de entrevista e ao desenvolvimento de uma procura de 

empresas inseridas no mesmo âmbito de negócio da entidade de estágio.  

 Deste modo, o plano de atividades referido permitiu a aquisição de novas 

competências profissionais e a aplicação de vários conhecimentos obtidos ao longo do 

percurso académico revelando ser uma experiência enriquecedora. O cumprimento de 

todos os objetivos de estágio, numa organização na qual o papel dos RH é bastante 

valorizado, tornou-se também fundamental para a abertura de novos caminhos 

profissionais para a estagiária.  

 Salientamos que após a execução das tarefas do estágio levantaram-se alguns 

pontos que nos propusemos debater.  De forma que, no terceiro capítulo encontram-se 

descritos os processos de Recrutamento e Seleção observados em contexto de estágio, 

cumprindo o objetivo central deste trabalho. Diante disso, ao longo do processo e das 

tarefas realizadas inerentes ao mesmo, deparamo-nos com alguns desafios, 

nomeadamente ao nível do desconhecimento técnico face aos campos da Engenharia, da 

base de dados pouco intuitiva da empresa, do volume de tarefas com a qual a área de 

Recrutamento e Outsourcing se deparava recorrentemente, a receção curricular escassa 

ou abundante dependendo dos perfis profissionais divulgados, da falta de informação de 

outras empresas face aos serviços de outsourcing da organização e por último, aos 

problemas de comunicação existentes.  

 Face ao exposto, foram elaboradas propostas de melhoria que visam colmatar 

algumas lacunas em relação aos processos de recrutamento e seleção facilitando o 

trabalho dos recrutadores e melhorando a qualidade dos processos.  
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 Ao longo do estágio curricular, foi-nos também possível compreender de forma 

mais clara que o papel dos sociólogos nas organizações pode fazer a diferença em 

relação a várias situações elencadas anteriormente no âmbito da GRH, isto porque são 

profissionais capazes de assumir uma capacidade de análise e adaptação em diversos 

contextos profissionais, podendo assim criar soluções face a problemas existentes que 

atinjam positivamente as organizações.  

 Posto isto, os processos de recrutamento e seleção apresentaram-se como um 

desafio na realidade empresarial, especialmente devido à especificidade dos perfis 

procurados, que muitas vezes não se encontram disponíveis para integrar novos projetos 

profissionais.  

  Toda esta experiência permitiu realizar uma análise aos vários procedimentos e 

métodos de recrutamento e seleção, assim como observar todo o trabalho administrativo 

inerente aos processos, fazendo-nos atingir o nosso objetivo. 

 Portanto, de forma a resistirem às mudanças constantes do mercado de trabalho e 

à concorrência, em nota final, consideramos fundamental as organizações investirem 

nos seus recursos humanos percecionando realmente os contributos que a qualidade dos 

trabalhadores pode trazer ao futuro das empresas.  

Concluindo, a partir destas reflexões, tornam-se claras as vantagens que os 

sociólogos podem apresentar nas estruturas organizacionais, particularmente no 

domínio da GRH, no que toca à preparação e aplicação de novas estratégias de 

planeamento e organização. Nesta perspetiva, importa que todos os processos sejam 

devidamente estruturados e executados, em especial no que diz respeito ao recrutamento 

e seleção, pois são as pessoas e as suas competências que potenciam o sucesso global 

das organizações.  
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Anexo I. Guião de entrevista aos profissionais de RH da entidade de estágio 

 

I. Percurso profissional. 

1)   Quais foram as atividades profissionais que desenvolveu antes da atual?  

2)   Há quantos anos trabalha na atual empresa? 

3)   Quais são as suas principais atividades? 

4)   Qual é a sua formação de base? Realizou alguma formação específica na área dos 

recursos humanos?  

a.   Se sim, que tipo de formação e porquê?  

b.   Se não, sentiu alguma vez necessidade de a fazer? 

 

II. A prática profissional na Empresa de Engenharia. 

1)   Quais foram os maiores desafios profissionais que enfrentou desde que veio trabalhar 

para esta empresa? 

2)   Desde que aqui trabalha, quais foram as principais mudanças registadas ao nível das 

problemáticas que poderiam existir nos Recursos Humanos?  

3)   Como descreveria a relação entre a empresa a nível global e o departamento de RH?  

4)   Quais são as grandes apostas e expectativas da empresa neste departamento e nos 

profissionais nele inseridos? 

 

III. Perceções e representações sobre a importância dos Recursos Humanos em contexto 

empresarial. 

1)   Qual é, para si, a maior vantagem que as empresas podem retirar ao ter integrados os 

recursos humanos no seu interior? 

2)   Particularizando, em relação ao recrutamento e seleção, o que requer para si um bom 

recrutamento? 

3)   Quais são os maiores benefícios que o outsourcing traz para empresa atualmente? 

4)   Na sua opinião, de que forma o mercado de trabalho e as suas alterações influenciam o 

recrutamento e seleção de pessoas nas empresas? 
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Anexo II. Grelha de transcrição – Entrevistado 1. Diretora de Recursos Humanos  

	  

Categoria Texto Original 

Percurso 
Académico 

Fiz o primeiro ano do mestrado de Psicologia Clínica no Minho, nessa 

altura. Depois fiz uma pós-graduação na área da educação e formação de 

adultos porque tinha a ver com a minha atividade na Associação 

Empresarial do Baixo Ave, em seguida fiz o mestrado porque sou pré-

Bolonha e portanto não… não era mestrado integrado na altura e depois 

acabei por fazer o mestrado… ainda ligado com... com a formação de 

adultos… e entretanto… porque em termos práticos o meu percurso se 

direcionou muito para a questão da gestão de recursos humanos e eu 

tinha tido apenas algumas cadeiras na minha licenciatura mas não era a 

minha área de especialização… acabei por fazer uma pós-graduação em 

gestão de pessoas na Porto Business School e... pronto.	  

Percurso 
Profissional 

No início do meu percurso profissional, uma das experiências que eu 

tive foi em contexto académico, portanto eu fui… docente no ensino 

superior primeiro no politécnico de Leiria em áreas como gestão de 

conflitos, gestão de recursos humanos e administração pública, portanto 

a primeira experiência profissional foi nos cursos superiores em Leiria. 

Foi uma experiência muito positiva, mas eu não tinha o objetivo de 

continuar como docente e aquilo era a tempo inteiro, portanto… só 

conciliava com alguma prática clínica porque a minha formação de base 

é em psicologia clínica e eu fazia consulta no serviço de consulta da 

faculdade. Depois disso dei também aulas no IPAM… na licenciatura de 

gestão de marketing nas cadeiras ligadas com psicologia, 

comportamento do consumidor e psicologia do consumo. Também foi 

outra experiência que gostei muito, mas dessa vez estava a conciliar isso 

com a atividade numa associação empresarial onde trabalhei durante dez 

anos na Associação Empresarial do Baixo Ave.	  

	  
Funções 

desempenhadas na 
empresa 

No departamento dos Recursos Humanos faço tudo aquilo que tenha a 

ver com a contratação, com o prestamento salarial, com a avaliação do 

desempenho e todos os processos que estão envolvidos nessa gestão 

passam por mim… basicamente aquilo em que há menor participação 
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tem inclusivamente a ver com o recrutamento, digamos assim, porque 

nós internamente temos um departamento que faz recrutamento 

especializado, portanto digamos assim servimo-nos desse 

departamento…	  

Desafios 
profissionais na 

organização 

A parte mais complicada aqui é que… esta é uma empresa de serviços, 

portanto isso significa efetivamente, e não é um clichê, as pessoas são a 

parte mais importante desta empresa porque é isso que a diferencia dos 

restantes dos concorrentes, portanto… fazer a gestão das pessoas, 

quando as pessoas são tidas como o aspeto principal do negócio, 

digamos assim, é uma responsabilidade muito grande…esta é uma área 

com particularidade, ou seja, existem muitas especificidades que se 

relacionam não só com o tipo de trabalhos que a empresa realiza, mas 

com a natureza desses trabalhos, portanto estamos a falar de perfis muito 

específicos e também muito diferentes, porque o leque de serviços que 

prestamos é muito diversificado. O que faz com que, dentro deste grupo 

de pessoas e quando falamos em grupo de pessoas estamos a falar de um 

número que tem vindo a crescer de forma muito substancial, temos 

pessoas muito diferentes umas das outras, e atender toda a gente, estar 

atenta a toda a gente é complicado, se fosse imaginemos... uma empresa 

especializada numa atividade apenas, as pessoas são todas diferentes 

sempre mas existem muitos aspetos em comum, num determinado 

departamento nós sabemos que existem pontos de contacto entre elas. 

Mas aqui os departamentos são muito diferentes uns dos outros, os 

projetos exigem pessoas muito diferentes e portanto… atender a todas as 

necessidades, as todas as especificidades é complicado… especialmente 

quando muitas delas estão à distância, porque nós temos muitas pessoas 

que estão em projeto, que não estão fisicamente aqui, outras que estão 

distantes porque estão numa avaliação distante e… por mais que 

queiramos acompanhar tudo e todos, o tempo não estica e não é muito 

fácil, pronto.	  

Principais 
mudanças 
registadas 

A empresa está a mudar porque passou por um processo de 

diversificação dos seus serviços muito significativo, e com uma área 

nova mais relacionada com a tecnologia que não existia e levou à 
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criação de novas equipas de trabalho, com novas competências porque 

não tínhamos o know-how interno suficiente, portanto tivemos que ir 

buscar ao mercado… os desafios constantes e os concorrentes vão 

fazendo mais e melhor e isso é um desafio e um estimulo que nos faz 

também fazer mais e melhor e se eu acho que é uma constante, nem lhe 

chamo de mudança… mas o mercado está muito diferente 

comparativamente com os anos atrás… em que… as oportunidades de 

emprego eram escassas, havia muita gente disponível… as pessoas 

efetivamente não tinham tantas oportunidades como aquelas que existem 

atualmente e isso faz com que hajam muitas mudanças, nós sentimos 

muito que o compromisso com o trabalho é uma coisa muito mais 

descartável do que era há algum tempo atrás…	  

Relação entre a 
empresa e os RH 

Posso pensar relativamente à forma como me senti quando vim para cá e 

aquilo que tenho vindo a conquistar e sinto que existe confiança no 

departamento de recursos humanos, tenho essa sensação... tenho noção 

que as pessoas entendem que é uma área muito importante… os próprios 

responsáveis das áreas entendem que é uma valência na qual se calhar 

não estão tão à vontade e que de fato têm de recorrer  aos recursos 

humanos para ter algum apoio e é bom quando isso acontece… ainda 

que, obviamente, isto não é um mar de rosas… também têm noção que o 

negócio em si está sempre muito centrado em números, está muito 

centrado em… em faturar, em conseguir novos clientes e as questões 

mais humanas acabam por ser secundárias mas não… não acho que eles 

não vejam a sua importância, mas passam-na para segundo plano, se 

calhar também é o papel deles estar centrados no negócio e na faturação 

e nos novos clientes… e por outro lado nós estarmos mais a olhar para 

essa questão mais… mais humana, portanto eu acho que é uma relação 

em que há bastante respeito, entende-se que é um papel importante…	  

Apostas nos RH 

A grande expectativa é que os recursos humanos possam preparar as 

suas pessoas para poderem fazer essas funções de forma mais 

competente, digamos assim, portanto... acho que a grande expectativa é 

essa, não só tudo o que esteja dentro do que… do que legalmente está 

previsto etc., isso é evidente mas mais que isso que consigam preparar e 
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que se consigam preparar e sensibilizar… as suas pessoas para que 

sejam mais… competentes, mais abrangentes, mais competentes nem é 

por… por terem… é por terem um leque mais diversificado de 

competências… e no qual se inseriam esta questão de gestão de equipas, 

da gestão… não apenas da gestão técnica, porque nós tecnicamente 

sempre tivemos profissionais muito bons… mas que dadas as 

caraterísticas da empresa, se calhar nem sempre tiveram de se preocupar 

com a gestão de equipas, com a gestão de pessoas… e cada vez mais se 

espera que os profissionais sejam completos a esse nível e portanto os 

recursos humanos devem preparar as suas pessoas para que elas estejam 

a esse nível, porque o crescimento da empresa vai depender também 

destas novas competências que as pessoas têm de ter. 

	  
Processo de 

recrutamento 

São várias etapas mas primeiro temos que saber o que é que queremos 

para depois sabermos como é que avaliamos essas dimensões do que 

queremos para depois conseguirmos avaliar essas dimensões e para 

depois poder tomar uma decisão, portanto se logo à partida o perfil não 

está bem definido ou está constantemente a ser alterado… e agora é isto, 

e agora é aquilo, dificilmente vamos encontrar a pessoa porque ainda 

nem percebemos qual é a pessoa que procuramos. 

Vantagens do 
outsourcing 

O outsourcing… é uma aposta estratégica da empresa, ou seja, a partir 

do momento em que a questão do recrutamento especializado é algo que 

nós… apostamos forte porque temos que apostar e porque as nossas 

pessoas são também elas com perfis técnicos muito especializados 

este… este aproveitar do conhecimento que temos dos perfis técnicos, 

caminha necessariamente  para esse tipo de serviços também. 

Perspetivas sobre o 
mercado de 

trabalho 

O mercado é o mundo onde nós vamos buscar as pessoas, portanto se o 

mundo está a mudar e se as oportunidades também… nós não podemos 

olhar só para a nossa empresa, temos que perceber como é que as outras 

estão a evoluir, o que é que as outras têm, o que é que as pessoas 

valorizam… portanto… nunca poderá ser… um movimento 

egocêntrico… quanto mais olharmos lá para fora… mais adaptados 

estaremos… para o recrutamento das pessoas certas, porque isto de nós 

sabermos se é a pessoa indicada ou não é depende de muita coisa, de ela 
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ter as caraterísticas que nós queremos, de nós termos a oportunidade que 

essa pessoa procura, às vezes a pessoa certa pode ser aquela mas não 

naquele momento, porque naquele momento existem outras coisas a 

acontecer e nós não podemos centrar apenas em nós temos que ver como 

é que está a evolução de tudo à nossa volta porque isso vai determinar 

que seja a pessoa certa, no momento certo, no lugar certo e isso é que é 

difícil…essa conjugação ao todo. Se estivermos a olhar para o nosso 

umbigo… vai muita coisa passar-nos ao lado, portanto temos que ter 

essa perspetiva e essa consciência do que está a acontecer para nos 

podermos adaptar e para podermos criar oportunidades que sejam as 

oportunidades certas para as pessoas que queremos ter connosco. Eu 

acho que nós nunca nos podemos centrar apenas naquilo que é o que nós 

temos e o que… e o que o resto do mundo tem. É preciso que nós 

consigamos oferecer aquilo que as pessoas valorizam, portanto enquanto 

nós não percebermos o que as pessoas que nós queremos ter connosco 

valorizam ou pretendem... nós não vamos conseguir criar essas 

oportunidades… 
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Anexo III. Grelha de transcrição – Entrevistado 2.  Técnica de Recrutamento 

 
	  

Categoria Texto Original 

Percurso 
Académico 

Eu estive em… duas experiências profissionais que considero as mais 

relevantes por assim dizer, tive trabalhos em part-time, mas mais 

relevantes no que toca aos recursos humanos foi um estágio curricular 

autoproposto na ADECCO em 2015…depois de ter terminado o estágio 

tive trabalhos em lojas e assim… mas… depois foi na MANPOWER, 

onde fiz um programa de trainees de três meses e em seguida fui 

convidada para ingressar na empresa para ser consultora de recursos 

humanos. E agora estou aqui nesta terceira empresa, como técnica de 

recrutamento. 

Percurso 
Profissional 

Eu sou licenciada em sociologia pela faculdade de letras, e tenho 

mestrado… em Gestão de Recursos Humanos pela Universidade do 

Minho. A única formação que realizei no âmbito dos recursos humanos 

foi ter tirado o CCP, o certificado de competências pedagógicas, de 

forma a complementar o meu currículo. 

	  
Funções 

desempenhadas na 
empresa 

Eu fui contratada como technical recruiter, isto é, recrutadora do 

departamento de recrutamento e formação da empresa… a nível inicial 

era quem fazia o recrutamento interno, o recrutamento externo e 

também o outsoursing mas há uns tempos para cá foi-me dado um novo 

desafio… para ser responsável aqui pela área do recrutamento e do 

outsoursing, onde faço a elaboração de propostas comerciais e vou a 

reuniões para falar com clientes… no sentido de desenvolver o negócio 

a nível do… do recrutamento e do outsoursing. 

Desafios 
profissionais na 

organização 

O principal desafio é sempre… quando entras numa empresa nova… é 

um desafio o de te ambientares ao novo projeto profissional… não só 

esse… porque o facto de esta ser uma empresa de prestação de serviços 

de engenharia e eu ser formada na áreas de sociologia e em recursos 

humanos, torna-se ainda mais desafiante… não sou engenheira, portanto 

um dos principais senão o principal entrave são os processos de 

recrutamento em engenharia, que exigem um estudo minucioso da nossa 
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parte, basicamente os perfis que procuramos são muito específicos e 

isso traz algumas dificuldades.  

Principais 
mudanças 
registadas 

Eu acho que o que tem vindo a mudar é muito ao nível da integração 

dos colaboradores. Quando eu entrei não houve uma integração, isto é, 

houve integração, mas não havia um sistema formal ou modelo… já 

vincado e acho que agora está a acontecer. Ao nível das entrevistas não 

havia nada… nada… documentado sobre entrevistas de emprego, isso… 

temos vindo a mudar, agora realizamos um relatório de entrevista. E ao 

nível da base de dados, a base está a ser construída, modificada e 

alimentada diariamente… e antes quando entrei aqui a nossa base de 

dados era muito fraca… muito desorganizada por assim dizer, era muito 

difícil encontrar perfis, como já tínhamos estado aqui a conversar.	  

Relação entre a 
empresa e os RH 

Qualquer empresa devia ter um departamento de recursos humanos 

estável como a nossa tem assente na figura de uma pessoa e se calhar de 

mim também, mas…, mas mais… da figura do responsável dos recursos 

humanos. Eu penso que existe uma preocupação, existe um trabalho 

muito próximo dos colaboradores… e ainda que possam existir falhas, 

acredito que existe uma boa interação entre o nosso departamento e as 

outras equipas…, mas é preciso que haja essa boa relação, para que esta 

área de suporte e negócio também se consiga desenvolver.	  

Apostas nos RH 

Acho que as empresas e esta empresa em particular… quer ver um 

departamento de recursos humanos jovem, quer apostar em profissionais 

verdadeiramente motivados… que desenvolvam a parte do… do recurso 

humano, isto é, que realizem atividades de team building, atividades de 

caminhadas como já aconteceu, atividades como a da festa de natal que 

também é inerente aos recursos humanos, portanto acho que… que a 

empresa… sendo uma empresa de serviços de engenharia é mais difícil, 

mas está sempre à espera que o departamento de recursos humanos 

consiga inovar um pouco...para que não haja sempre uma monotonia do 

trabalho e para que todos possam estar de satisfeitos com o ambiente 

que se vive aqui… que tem impactos no trabalho de cada um. 
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Processo de 
recrutamento 

Um bom recrutamento eu penso que passa por conseguirmos antes de 

estabelecermos contacto com os candidatos, antes de abrir um 

recrutamento antes de colocar nos sites antes de colocar nas redes 

sociais o recrutamento em si temos que fazer… uma boa descrição de 

funções, isto é, temos que perceber a perante o cliente ou mesmo a nível 

interno o que é que é preciso … que tipo de profissional vamos 

recrutar… percebermos os seus requisitos… para fazemos um esquema 

mental de como vais ser esta pessoa, que skills é que pode ter, o que 

vamos avaliar na entrevista… e mais uma série de coisas … depois é o 

processo natural do recrutamento, abrir recrutamento, colocar os 

anúncios nos diversos sites, nas redes sociais… e iniciar aqui o 

recrutamento, mas um bom recrutamento, requer antes de mais, fazer 

uma descrição de funções detalhada, para depois ser muito mais fácil 

encontrarmos quem realmente queremos e depois as entrevistas e a 

própria seleção já fluem de forma mais eficiente. 

Vantagens do 
outsourcing 

É assim, as grandes vantagens são… são conseguirmos prestar um 

serviço a uma empresa com um recurso humano qualificado… com um 

custo bastante interessante para quem está a prestar esse… esse serviço, 

ou seja, nós servimos o cliente com o recurso em outsourcing… em que 

estamos a beneficiar com esse valor, pronto. Que acaba por ser a mais-

valia, ou seja, ganha o cliente que o recebe porque os custos… reduzem-

se drasticamente digamos que… no valor da organização global e nós 

ganhamos porque… cada vez o outsourcing ganha mais terreno nesse 

sentido e então, quando nós somos bons naquilo que fazemos a ideia é 

crescermos mais nesse sentido… portanto o outsourcing é uma mais-

valia… na só a nível da faturação, mas também a nível de… 

colaboradores que mesmo estando a prestar serviços em projetos para 

outras empresas quando terminam… continuam a ser nossos 

colaboradores. 

Perspetivas sobre o 

mercado de 

trabalho 

O mercado de trabalho está tão volátil, está a andar tão rápido que… 

que influencia totalmente o trabalho de recrutamento e seleção, isto é, 

… eu ao ter um perfil mais genérico, o perfil de um engenheiro civil ou 

de um engenheiro mecânico por exemplo… é mais difícil mantê-lo, 
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porque hoje o mercado está aberto para a entrada destas pessoas e 

também para a entrada de outros perfis… para IT então nem se fala 

porque é um perfil tão… tão escasso no mercado que… todas as 

empresas procuram tê-lo. Portanto, eu acho que para atrair estes talentos 

é mesmo preciso fazer um processo de recrutamento de seleção bem 

feito, temos de abrir o jogo com os candidatos e dizer as nossas 

condições abertamente… “é isto que te dou e dou-te ainda a 

possibilidade de progressão na carreira”… depois a decisão já fica do 

lado da pessoa…mas acho que o mercado de trabalho está a 

movimentar-se tão rápido se torna um pouco difícil o trabalho do 

recrutador e o trabalho aqui do…do departamento de RH para com essas 

pessoas. O que eu tenho feito muito quando início um novo processo de 

recrutamento é … é ter atenção ao que as outras empresas estão à 

procura porque podem estar à procura do mesmo que nós e já sei que 

para ganharmos vantagens em relação às outras temos… temos que ser 

estratégicos. Em RH para ganharmos vantagem em relação às outras 

empresas temos de ser estratégicos e precaver o que é que os outros 

querem fazer…, portanto aqui é necessário haver um “jogo de cintura” 

do recrutador e uma boa capacidade de análise relativamente ao 

mercado de trabalho. 
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Anexo IV. Formulário de recrutamento (adaptado do formato original da 

organização) 

 

FORMULÁRIO DE RECRUTAMENTO 
 
                            ENQUADRAMENTO ORGANIZACIONAL 

Entidade  

Data do Pedido  

Responsável pelo Pedido  

Responsável pelo 

Recrutamento 

 

Função a Recrutar  

A quem irá reportar  

Departamento  

Tipo de Contrato  

Ordenado Estimado  

ENQUADRAMENTO DE PROJETO 

Nome do projeto  

Cliente  

Duração  

ENQUADRAMENTO DA FUNÇÃO 

Descrição da Função 

 

 

Requisitos da Função  

Habilitações Literárias   

Formação Adicional  

Anos de Experiência 

Profissional 

 

Outros requisitos (ex: 

línguas) 

 

EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO  

(Preencher sim/não) 
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EPI’S (identificar quais)  

PC  

Telemóvel  

PEN internet  

Viatura  

ACESSOS 

Email  

Nome da Assinatura de 

Email  
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Anexo V. Relatório de competências dos candidatos (adaptado do formato original 

da organização)  

 

Relatório de Competências 

Função: 

Cliente:  

 

DADOS PESSOAIS 

 

Função:  
 

 

Localidade:  
 

 

HABILITAÇÕES LITERÁRIAS 

 

Designação:  
           

 

Instituição:  
 

 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

 

Designação 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 

Empresa:  
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Data:  
 

 

Função:  

 

Tarefas:  

 

CONHECIMENTOS LINGUISTICOS 

Idioma: Conversação Escrita Leitura 

 

(Escala do Nível de Conhecimento: A1 (Básico Inicial; A2 Básico; B1 Independente 
Intermédio; B2 Intermédio; C1 Fluente eficaz; C2 Fluente estruturado). 

 

EXPECTATIVA SALARIAL 

 

 

CONTACTOS PARA INFORMAÇÕES 

 

 

 

 

 

 

APRECIAÇÃO GLOBAL 
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Anexo VI. Modelo de descritivos funcionais  

 

Enquadramento Organizacional 
Cargo / Função Nome do cargo 
 
Descrição da Função 
 

 
Exigência da Função 
  
Habilitações Académicas: 
 
 
Formação Profissional / Qualificações / Certificações: 
 
 
 
Experiência Profissional: 
 
 
Requisitos técnicos específicos: 
 
 
 
Competências Funcionais/Técnicas 
Preenchimento com base no dicionário de competências da organização 
 
 
 
Política de substituição 
 
 
 
Validação 
 
Validação por parte do responsável pelo departamento  
 
 
Observações:  
 
 
Data: ____/____/________ 
	  


