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Complemente os conhecimentos escolares com competências transferíveis 
para o plano profissional! 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

A experiência profissional é, na mente da generalidade dos empregadores, o que garante a 

boa escolha dos seus colaboradores, constituindo uma das exigências, pelo menos como fator 

preferencial, na quase totalidade dos anúncios publicados.  

Por outro lado, a falta de experiência profissional é uma das barreiras mais difíceis de 

ultrapassar para quem procura emprego.  

 

 

 

Se passou o seu tempo de estudante concentrado exclusivamente no estudo, resumindo o 

seu dia-a-dia entre casa e as aulas, centrado, apenas, nos resultados escolares, poderá no 

final do curso exibir, eventualmente, uma boa média, capaz de interessar a um ou outro 

empregador. No entanto, dificilmente adquiriu experiências, redes de conhecimentos e 

competências transferíveis para a atividade profissional, suscetíveis de o(a) ajudar a construir 

projetos profissionais concretos e a abrir-lhe as portas de um emprego. 

Não deverá, assim, desligar a sua carreira escolar da construção progressiva dos seus sonhos 

ou projetos profissionais que, uma vez concluída a sua formação escolar, lhe possibilite a 

passagem para o exercício de uma atividade profissional. 

Da enumeração de todas as atividades ou experiências que o(a) poderão ajudar a 

complementar os conhecimentos escolares com competências transferíveis para o plano 

profissional, destacamos as seguintes:  

Participe na vida académica 

Por exemplo, assumindo cargos de direção ao nível das associações, núcleos, comissões, etc. 

Se souber gerir o seu tempo chegará à conclusão de que os estudos não serão 

significativamente afetados, ganhando, em contrapartida, experiências equiparáveis à 
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atividade profissional. Criará redes de conhecimentos que, a qualquer momento, lhe poderão 

ser úteis e aprofundará o conhecimento das suas características pessoais, tais como: a 

capacidade de iniciativa, de organização, de liderança, entre outras. 

Projete os seus estudos para fora da escola 

Opte por trabalhos práticos que o(a) conectem às empresas, promovendo o contacto, o 

conhecimento do seu funcionamento e a relação entre a teoria e a prática. 

Adquira conhecimentos complementares 

Frequente cursos de formação profissional, que o(a) habilitem com conhecimentos que 

possam fazer a diferença na futura candidatura a um emprego (ex.: domínio de uma língua, 

aprofundamento dos conhecimentos informáticos, entre outros).   

Participe em colaborações internacionais entre estabelecimentos de ensino (Programa 

Erasmus) 

Para além dos conhecimentos específicos que pode adquirir, são excelentes oportunidades 

para estabelecer contactos internacionais, conhecer novas culturas, alargar horizontes, 

aperfeiçoar o domínio de outras línguas e reforçar a sua capacidade de iniciativa, autonomia, 

sociabilidade e de adaptação a novas situações. 

Mantenha contactos profissionais da sua área de formação  

Estes contactos podem ser facilitados através da realização de sessões com profissionais ou 

fornecidos por antigos alunos, que o(a) ajudarão a tomar decisões em relação a projetos 

profissionais.  

Estágio profissional ou voluntariado 

Um pedido de estágio ou a realização de voluntariado podem ser uma mais valia e um ótimo 

passo para obter experiência profissional. Neste contexto, poderá solicitar, a uma empresa 

ou entidade, a realização de voluntariado ou de estágio profissional sobre uma ideia ou um 

projeto que poderá ter interesse e contribuir para a aquisição de conhecimentos técnicos e 

contactos na sua área profissional. 
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Confie em si e mantenha uma postura sempre profissional, seja em 
estágios, voluntariado ou entrevistas de emprego! 

Alargue e diversifique as suas atividades de tempos livres 

A participação em associações culturais, desportivas, humanitárias ou outras, constituem 

ótimas oportunidades para alargar a sua rede de contactos, possibilitam o desenvolvimento 

social e contribuem para o aprofundamento de aptidões, transferíveis para a esfera 

profissional. 

Candidate-se a ofertas de emprego sazonais  

Oportunidades sazonais como as contratações temporárias em época natalícia, turística ou 

outras, dirigidas a pessoas sem experiência, podem fazer a diferença em futuros processos de 

seleção. Este tipo de experiência profissional pode ser suficiente para recrutadores que 

preferem contratar candidatos que já experienciaram o cumprimento de ordens, instruções 

e horários.  

Inicie-se na sua área 

Envie artigos para revistas científicas da sua área de atuação, contribua para sites, colabore 

ativamente em fóruns de discussão, entre outros.  

Em conclusão… 

Seja proativo. Para qualquer emprego, seja em que área for, a iniciativa e a motivação são 

pilares essenciais para demonstrar um bom desempenho. Se, por exemplo, organizou um 

projeto na faculdade, numa entrevista de emprego pode promover a sua capacidade de 

organização e de liderança adquiridas nesse projeto. 

 

 

 

  

 


