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“Os únicos limites do homem são: o tamanho das suas ideias e o grau da sua 

dedicação”. 

- Feliciano Veiga1

                                                           
1 Fonte: https://www.pensador.com/autor/f_veiga/ 
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Plano de Estágio Curricular 

Na elaboração do plano, foi essencial a ajuda da supervisora, para que todas as atividades 

previstas para o período de estágio fossem identificadas. 

Desta forma, foi definido um plano de estágio com as seguintes atividades (Anexo 1): 

❖ Conhecimento dos processos do Departamento de Pessoas e Carreiras; 

❖ Acompanhamento de entrevistas de Recrutamento e Seleção; 

❖ Apoio ao processo logístico de formação; 

❖ Apoio à organização do arquivo; 

❖ Apoio à elaboração de documentação dos destacamentos dos trabalhadores; 

❖ Apoio ao desenvolvimento da comunicação na JPM; 

❖ Apoio na organização de eventos. 
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Resumo 

O presente relatório de estágio foi desenvolvido com o objetivo de satisfazer a condição 

necessária para a conclusão da licenciatura em Gestão de Recursos Humanos. Tem como 

finalidade descrever as atividades realizadas na JPM Indústria durante o período de 

estágio e demonstrar o conhecimento apreendido a partir desse período de 

experimentação em contexto real por via da realização dessas atividades, bem como da 

vivência em ambiente empresarial e interação com os colaboradores da empresa. 

Um dos objetivos do estágio visa a aprendizagem de atividades/práticas relacionadas com 

a Gestão de Recursos Humanos (GRH), em suma a operacionalização em contexto de 

trabalho de conceitos transmitidos de forma teórica ao longo da licenciatura, 

nomeadamente ao nível do recrutamento e seleção, da gestão documental, da gestão da 

formação, entre outras. Experimentação prática que contribuiu para a promoção do 

pensamento estratégico e de uma visão integrativa das várias funções. 

 

 

 

Palavras-Chave: JPM Indústria, Gestão de Recursos Humanos, Estágio 
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Glossário 

AIMMAP – Associação dos Industriais Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins de 

Portugal 

APS – Associação Portuguesa de Seguradores 

BTE – Boletim do Trabalho e Emprego 

CC – Código Civil 

CCT – Convenção Coletiva de Trabalho 

COTEC – Associação Empresarial para a Inovação 

CT – Código do Trabalho 

CTT – Correios de Portugal 

EPI – Equipamento de Proteção Individual 

FCT – Fundos de Compensação do Trabalho 

GESP – Gabinete de Estágios e Saídas Profissionais 

GRH – Gestão de Recursos Humanos 

IAPMEI – Agência para a Competitividade e Inovação 

IEFP – Instituto do Emprego e Formação Profissional 

INEGI – Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia 

Industrial 

IPG – Instituto Politécnico da Guarda 

NIF – Número de Identificação Fiscal 

PME – Pequena Média Empresa  

RGPD – Regulamento Geral de Proteção de Dados 

RH – Recursos Humanos 

SINDEL – Sindicato Nacional da Indústria e da Energia 
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Introdução 

Para a conclusão da licenciatura em Gestão de Recursos Humanos (GRH), é necessária a 

realização de um estágio curricular com quatrocentas horas. O estágio curricular foi 

realizado na JPM Indústria, no período entre 17 de junho a 27 de agosto de 2019. 

A escolha desta instituição residiu no facto de a mesma viver um período de crescimento 

gradual, com implementação continuada de várias inovações, o que permitiria a 

aprendizagem de diferentes processos, bem como uma aplicação prática de diversos 

conteúdos lecionados no Instituto Politécnico da Guarda (IPG). 

Neste estágio foi possível estabelecer contacto com o mundo laboral e compreender o 

dia-a-dia de um gestor de recursos humanos ao nível das questões enfrentadas, desde 

assuntos administrativos, a assuntos relacionais até a assuntos pessoais, o que envolve 

domínio de conteúdos de áreas diversas. Permitiu ainda perceber como implementar 

potenciais soluções num futuro próximo em função das especificidades de cada 

organização. 

Este relatório está dividido em três partes. A primeira parte corresponde a uma breve 

contextualização teórica acerca do papel do gestor de recursos humanos, por forma a 

perceber como se deve atuar. Na segunda parte, é feita a apresentação da JPM Indústria, 

através de uma breve explicação da sua história, da respetiva cultura organizacional 

(visão, missão, valores e objetivos) e do departamento de recursos humanos (RH). Na 

terceira parte encontram-se referidas e explicadas todas as tarefas/atividades realizadas 

ao longo do estágio, sendo que a maioria destas se encontram no Plano de Estágio 

presente no Anexo 1. Por último, é apresentado as considerações finais sobre o trabalho 

desenvolvido na empresa e respetivos contributos. 
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1. Contextualização Teórica 

1.1 Papel do Gestor de Recursos Humanos 

 
O atual desenvolvimento global e a permanente inovação que o suporta releva o papel 

fundamental do potencial humano. Neste contexto a gestão/organização de pessoas é o 

foco da gestão de recursos humanos (GRH), uma vez que são elas a “ferramenta” 

essencial de qualquer empresa2. 

Por forma a aumentar a competitividade e a capacidade de aprendizagem de uma empresa, 

é essencial incrementar políticas, práticas e sistemas que alterem todo o comportamento 

e o desempenho dos membros dessa mesma empresa. Segundo Sousa et al. (2012, p.8) a 

GRH “assume, cada vez mais, uma maior importância no desenvolvimento de uma 

cultura organizacional direcionada para a inovação e aprendizagem contínua e 

desempenha um papel fundamental ao nível das mudanças que ocorrem a nível interno e 

externo da organização e que provocam alterações nas estruturas organizacionais, nas 

relações de poder e nas práticas de organização do trabalho”. 

Nessa perspetiva torna-se passível de entender que um dos maiores desafios que se coloca 

a uma empresa é a sua capacidade de encontrar e reter o potencial humano adequado para 

gerar lucro e obter o sucesso3 (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Informação retirada de Carvalho, Cláudia et al. (2018). Recrutamento e Contratação. Trabalho realizado 

no Instituto Politécnico da Guarda. 

3 Informação retirada de Vieira, Ana (2007). Recursos Humanos. 

Figura 1 – Alcançar o troféu do sucesso 

Fonte: br.freepik.com 

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://br.freepik.com/vetores-premium/homem-de-negocios-subindo-as-escadas-para-ganhar-trofeu-de-premiacao_1764196.htm&psig=AOvVaw2K7V7YGY8OWnJSLplEGOdj&ust=1567767479302233
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Para que este sucesso seja atingido, o departamento de recursos humanos deve possuir 

como objetivo a maximização do retorno do capital investido na contratação de pessoal e 

a minimização do risco financeiro, combinando as necessidades individuais das pessoas 

com as da empresa, obtendo assim resultados laborais favoráveis, como o reconhecimento 

e o desenvolvimento. 

Para que o retorno seja maior, o gestor de recursos humanos pode considerar atuar de 

acordo com duas abordagens de GRH. A abordagem hard e a abordagem soft (Figura 2): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As abordagens referidas podem ser sistematizadas assim (Tabela 1): 

 

Hard Skills Soft Skills 

Consiste em gerir pessoas como um 

“recurso organizacional”. Pretende a 

maior rendibilidade possível ao mais 

baixo custo. 

Gere as pessoas como um “recurso 

estratégico” dotado de capacidade 

criativa e de inovação. Investem na 

retenção destas pessoas, por serem 

consideradas elementos competitivos. 

Tabela 1 - Hard Skills vs Soft Skills 

Fonte: Adaptado de Veloso (2007) 

 

 

 

 

Figura 2 - Hard e Soft Skills 

Fonte: https://manifesto55.com/soft-skills-nas-organizacoes/ 

HARD SKILLS 
SOFT SKILLS 

https://manifesto55.com/soft-skills-nas-organizacoes/
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Para além de procurar as melhores vantagens empresariais, o papel de gestor de recursos 

humanos é também estabelecer um conjunto de relações e potenciar uma melhor 

adequação, adaptação e integração dos trabalhadores no meio empresarial, integrando 

pessoas eficazes e dinâmicas4. 

De acordo com Lawler III et al. (2006), o gestor de recursos humanos desempenha 

diferentes papéis numa empresa, nomeadamente: 

❖ Papel de Gestor de RH – Atendimento das necessidades e cumprimento dos objetivos; 

❖ Papel de Parceiro de Negócios – Permite a flexibilidade na execução das tarefas; 

❖ Papel de Parceiro Estratégico – Formulação/implementação da estratégia empresarial. 

Além do desempenho destes diferentes papéis, este também realiza alguns processos de 

trabalho, nomeadamente (Figura 3)5: 

 

 

 

 

 

  

                                                           
4 Informação retirada de Carvalho, Cláudia et al. (2018). Recrutamento e Contratação. Trabalho realizado 

no Instituto Politécnico da Guarda. 

5  Informação retirada de Figueiredo, Elisa (2019). Apontamentos de Diagnóstico e Intervenção nas 

Organizações. 

Planeamento 

de RH 

Recrutamento 

Formação, 

Desenvolvimento e 

Gestão de Carreiras 

Avaliação do 

Desempenho 

Compensação/

Retribuição 

Seleção 

Criação de um 

ambiente de 

trabalho positivo 

Figura 3 – Papéis do gestor de recursos humanos 

Fonte: Elaboração Própria 
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Enquanto planeador de recursos humanos, o gestor de recursos humanos deve determinar 

as necessidades da empresa e das pessoas. Ao nível do recrutamento deve procurar atrair 

potenciais novos elementos e na seleção há a escolha e a contratação. 

Relativamente à formação, desenvolvimento e gestão de carreiras, o gestor deve planear 

e fornecer formação relativa aos procedimentos de trabalho e desenvolvimento de 

competências futuras. 

Na avaliação do desempenho, cabe ao gestor de recursos humanos observar e analisar o 

desempenho dos seus trabalhadores. Após isto, é ainda função do mesmo compensar e 

retribuir o esforço dos trabalhadores. 

Por fim, é essencial que este tenha em atenção e se foque na criação de um ambiente de 

trabalho positivo para todos os trabalhadores. 
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2. Apresentação da Empresa 

2.1 História e breve explicação 

A JPM Indústria (Figura 4) foi criada em 1994, em Vale de Cambra, prestando serviços 

de eletricidade industrial. Tem como ambição oferecer serviços com excelente qualidade 

ao nível da eletrificação e automação para indústrias e parceiros à escala global, centrando 

a sua atividade em quatro grandes áreas de negócio: automação industrial, 

metalomecânica, manutenção industrial e energias renováveis6. Atualmente, vive um 

período de crescimento interessante em termos da sua sustentabilidade e afirmação. 

 

A JPM carateriza-se por ser uma empresa tecnologicamente evoluída, que se foca no ramo 

da intralogística 7 , e oferece soluções de engenharia, equipamentos industriais 

automatizados, equipamentos de processo, sistemas robotizados e projetos chave na mão, 

sendo que são complementados por serviços de instalação e manutenção para todos os 

seus projetos e equipamentos.  

 

                                                           
6 Capítulo elaborado com consulta em https://www.jpm.pt/pt/empresa/ e no manual do colaborador da JPM. 

7 Refere-se à movimentação de bens no interior de instalações fabris, centros de distribuição ou armazéns. 

Figura 4 - Instalações da JPM 

Fonte: JPM 

https://www.jpm.pt/pt/empresa/


Relatório de Estágio – Gestão de Recursos Humanos  

9 

Cláudia Sofia Silva Carvalho (2019) 

Relativamente às soluções oferecidas pela JPM8 destacam-se: 

Transportadores: Design e fabrico de transportadores industriais com uma elevada 

performance para todos os tipos de indústrias. 

Robótica: Competências e know-how interno para a integração de sistemas, fabrico e 

implementação de processos robóticos em indústrias de manufatura e armazéns 

industriais. 

Software: Sistemas de supervisão e controlo que permitem aos operadores interagir com 

todo o processo produtivo, monitorizando e controlando os parâmetros industriais 

críticos. 

Automação: Serviços de consultadoria e suporte técnico, através da combinação de 

tecnologias avançadas, de forma a aumentar a competitividade, produtividade e ganhos 

de eficiência na indústria dos seus clientes. 

Equipamento Industrial: Desenvolvimento e industrialização de equipamentos e 

máquinas industriais. Estes equipamentos industriais são suportados pela JPM desde o 

design industrial, industrialização, instalação até à manutenção e peças de reserva.  

Projetos Chave-na-Mão: Serviços que permitem aos clientes satisfazer todas as suas 

necessidades, através da combinação de equipamentos e tecnologias pertencentes a esta 

empresa e ao Grupo JPM, nomeadamente soluções de energia renováveis. 

Para além de todas as soluções referidas, a JPM fornece ainda diversos serviços, uma vez 

que atua a nível global, destacando: 

Projetos Industriais: Planeamento e desenvolvimento de projetos de construção civil, 

eletricidade e automação, ar comprimido, aquecimento/arrefecimento de águas e 

equipamentos industriais. 

Instalação e Comissionamento: Os trabalhadores da JPM atuam a nível elétrico, 

mecânico e eletromecânico nas instalações/obra dos seus clientes. 

Modernização e Upgrade: Esta empresa possui sistemas de engenharia que permitem 

inovar os processos e os equipamentos da indústria. 

                                                           
8 Informação retirada de https://www.jpm.pt/pt/solucoes/ 
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Serviço Pós-Venda: Há uma preocupação em satisfazer os clientes a nível da qualidade 

após a venda do produto ou serviço. A JPM disponibiliza informações e ajuda acerca dos 

seus serviços via email, telefone ou canais digitais. 

Contratos de Manutenção: Como fabricante, a JPM consegue realizar a manutenção de 

equipamentos industriais na sua própria unidade industrial e em indústrias de 

clientes/parceiros. 

2.1.1 Principais marcos da empresa 

A JPM Indústria faz parte do Grupo JPM, criado em 2009, como ilustrado na Figura 5. 

Deste grupo ainda fazem parte outras três empresas, a JointSteel, JPM Renováveis e 

NovaFabril Angola. Com esta aquisição de novas empresas para o grupo, foi possível 

criar soluções empresariais diversas e abrangentes. Atualmente, a JPM continua em fase 

de crescimento, atuando nos mais diversos países.  

Através da Figura 5, torna-se percetível que com o passar do tempo, a empresa passou 

por diversas alterações, expandindo-se nas mais diversas áreas. Deixou de atuar apenas 

nas áreas da eletricidade, equipamentos industriais e automação, para criar soluções ao 

nível da metalomecânica e da mecânica. Com este crescimento gradual, a empresa decidiu 

adquirir novas instalações e dedicar-se ao processo de fabrico. 

 

 

Ao longo do processo de crescimento, houve o momento de a JPM Indústria ganhar a 

certificação ISO 9001 (2007) e um prémio, o de PME Líder.  

Figura 5 - Cronograma da JPM 

Fonte: Manual do colaborador da JPM 
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A partir daqui, como já referido, foi criado o grupo JPM, com uma mudança de 

instalações e crescimento a nível dos processos e equipamentos. Foram conquistados mais 

certificados de gestão da qualidade, e a política de gestão passou a estar orientada para os 

clientes, trabalhadores e sociedade em geral. É ambição desta empresa crescer cada vez 

mais, e tornar-se líder na área da indústria em que atua. 

2.1.2 Clientes e Parcerias 

A JPM possui na sua rede de atuação clientes das mais diversas áreas. São estes que 

permitem que a empresa continue a crescer a nível económico e a nível tecnológico. 

De seguida apresentam-se alguns dos clientes desta empresa: 

 

 

A Tetra Pak (Figura 6) 9  é uma empresa 

multinacional de origem sueca, que fabrica 

embalagens para alimentos e bebidas. 

 

 

 

 

A Nestlé (Figura 7) 10  é a maior companhia de 

alimentação e bebidas a nível mundial, tendo 

disponível uma vasta gama de produtos. 

 

 

 

                                                           
9 Informação retirada de https://www.tetrapak.com/pt 

10 Informação retirada de https://www.empresa.nestle.pt/ 

Figura 6 – Logótipo da Tetra Pak 

Fonte: https://www.jpm.pt 

Figura 7 - Logótipo da Nestlé 

Fonte: https://www.jpm.pt 

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwilu_qb_IbjAhUGEBQKHZhyB30QjRx6BAgBEAU&url=https://www.lanteksms.com/uk/tetra-pak&psig=AOvVaw0DqALQaAhMX-_PXqmiUjc0&ust=1561632379130678
https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwicpPb3-4bjAhUD2BoKHQA9AiAQjRx6BAgBEAU&url=https://logospng.org/logo-nestle/&psig=AOvVaw2QG6J3DYM7hk6QlfZ4nsqk&ust=1561632325417825
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A Bi-Silque (Figura 8)11 é um dos líderes mundiais 

no setor da comunicação visual, sendo que esta 

produz quadros que promovem a interação entre os 

seus utilizadores em ambientes corporativos e 

educacionais. 

 

 

A Bial (Figura 9)12 está ligada à área da saúde, 

produzindo e desenvolvendo medicamentos 

inovadores, nomeadamente anti-inflamatórios, 

antidiabéticos, antidepressivos, etc.  

 

 

A Sumol+Compal (Figura 10) 13  é um grupo 

empresarial que resulta da fusão de duas empresas 

líderes no setor das bebidas em Portugal. Possui 

um conjunto de marcas e uma capacidade de 

distribuição forte de bebidas, vegetais em conserva 

e derivados de tomate. 

Através dos exemplos de empresas referidas, confirma-se que a JPM tem clientes que 

trabalham em diferentes áreas, o que demonstra que a mesma tem capacidades e processos 

variados que permitem um apoio especializado e inovador a cada um deles.    

Quanto a parcerias, a JPM destaca instituições de educação e empresas de inovação. 

Todas estas “alianças” permitem que a empresa conheça novas oportunidades e cresça, 

possibilitando, também, o enriquecimento do seu conhecimento e a diversidade da sua 

oferta. Por esta via consegue uma melhor forma de satisfazer as necessidades dos seus 

clientes. Como parcerias da JPM, destacam-se (Figura 11, 12, 13, 14 e 15): 

                                                           
11 Informação retirada de https://www.cmjornal.pt/ 

12 Informação retirada de https://www.bial.com/pt/ 

13 Informação retirada de https://sumolcompal.pt/pt-pt/sumol-compal/breve-perfil-sc 

Figura 8 – Logótipo da Bi-Silque 

Fonte: https://www.jpm.pt 

Figura 9 - Logótipo da Bial 

Fonte: https://www.jpm.pt 

Figura 10 – Logótipo da Sumol+Compal 

Fonte: https://www.jpm.pt 

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiHw8T__IbjAhUGThoKHYFJCnQQjRx6BAgBEAU&url=https://www.brandsoftheworld.com/logos/countries/pt?page%3D20&psig=AOvVaw02F2b_RFJS5wk4H7eB9k3T&ust=1561632620025080
https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiD_sDR_IbjAhWKkxQKHWMPCgoQjRx6BAgBEAU&url=https://sumolcompal.pt/&psig=AOvVaw1M6btLNylak7yVRtETksJ-&ust=1561632515077605
https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj3vtG__IbjAhUp5uAKHcE5DJQQjRx6BAgBEAU&url=https://www.bial.com/pt/sala_de_imprensa.138/galeria_de_imagens.141/logotipos.214/logotipo_bial.a390.html&psig=AOvVaw3x-rp9bBY1-ZHujFc_TnVB&ust=1561632486011689
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Figura 12 – Logótipo da Universidade de Aveiro 

Fonte: https://www.ua.pt/ 

 

Figura 11 – Logótipo da Universidade do Porto 

Fonte: https://sigarra.up.pt/ 

 

Figura 14 – Logótipo do IAPMEI 

Fonte: https://iapmei.pt/ 

Figura 13 – Logótipo da Inegi 

Fonte: https://portal.produtech.org/ 

Figura 15 – Logótipo da Associação Empresarial para a Inovação 

Fonte: http://www.cotecportugal.pt/pt/ 

 

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjizOTB_YbjAhXXBWMBHS-9AawQjRx6BAgBEAU&url=https://sigarra.up.pt/up/pt/p/recursos%20e%20servi%C3%A7os%20da%20u.porto%20-%20manual%20de%20imagem&psig=AOvVaw3sMZReiLlajJc91B86aRxP&ust=1561632759013912
https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjlgtyk_YbjAhWoxYUKHTa1BUcQjRx6BAgBEAU&url=https://www.ua.pt/default.aspx&psig=AOvVaw0iW-EIPjQD3K40vSWnYzaN&ust=1561632697755393
https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjPl4Pr_YbjAhVwAWMBHeH0CaUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.iapmei.pt/PRODUTOS-E-SERVICOS/Qualificacao-Certificacao/Certificacao-PME.aspx&psig=AOvVaw1YTlsLRXiOPRz5H2Lfzoki&ust=1561632840129455
http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj78cjL_YbjAhUXD2MBHbBqCkkQjRx6BAgBEAU&url=http://www.danotec.pt/associados_id.php?id%3D12&psig=AOvVaw2IJPBSQz2N3DQa04ML_Bx_&ust=1561632776683668
http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjJosf0_YbjAhURGhQKHSueDnYQjRx6BAgBEAU&url=http://www.cotecportugal.pt/&psig=AOvVaw1vePbHjqdX8NyW-dilADBq&ust=1561632862416249
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2.2  Visão, Missão e Valores 

A visão, missão e valores são os três pilares da cultura de uma organização, sendo 

importante analisar estes aspetos, visto que os mesmos contribuem para o 

desenvolvimento da empresa. 

A visão de uma empresa é responsável por dar uma trajetória à organização, de modo a 

percorrer o caminho que é pretendido. Ou seja, podemos definir a visão como um 

conjunto de aspirações e de intenções para o futuro14.  

Relativamente à missão, esta é tida como o detalhamento da razão de ser da empresa, ou 

seja, é o porquê da existência da empresa. É aqui que está acentuado aquilo que a empresa 

produz, as previsões de conquistas futuras e como espera ser reconhecida pelos clientes e 

sociedade em geral. 

Os valores demonstram aquilo que a empresa é e pretende ser, a sua essência. 

A visão e missão da JPM podem ser visualizados na tabela seguinte (Tabela 2). 

 

Visão 
“Crescer sustentadamente (e a longo prazo), atuando como principal 

parceiro industrial de empresas com dimensão internacional”15. 

 

Missão 
Oferecer soluções de engenharia e serviços de manutenção, com 

recurso a tecnologia de ponta, a clientes industriais à escala global. 

Tabela 2 – Visão e Missão da JPM 

Fonte: Adaptado do manual do colaborador da JPM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
14 Informação retirada de Teixeira, Dina (2017). Mudança e Desenvolvimento Organizacional. Trabalho 

realizado no Instituto Politécnico da Guarda. 

15 Informação retirada do manual do colaborador da JPM. 
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Relativamente aos valores da JPM, estes estão referidos na seguinte Figura 16: 

 

 

 

 

  

Capacidade de 

Trabalho 

Foco e energia na realização das tarefas 

necessárias. 

Dedicação 

Exigência 

Partilha dos objetivos da empresa e esforço para o 

cumprimento dos mesmos. 

Busca da excelência no trabalho desenvolvido pelo 

próprio e pelos outros. 

Capacidade de reconhecer e aprender com os seus 

erros. 

Não discriminação por qualquer critério subjetivo 

em qualquer situação. 

Humildade 

Igualdade de 

Oportunidades 

Respeito pela 

Empresa 

Respeito Total 

pelo Cliente 

Rigor 

Aceitação e práticas da cultura da empresa. 

Compreensão da cultura dos clientes e tolerância 

perante as suas atitudes. 

Responsabilidade por cumprir o estabelecido com 

elevados padrões de qualidade. 

Figura 16 - Valores da JPM 

Fonte: Elaboração Própria 
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Em forma de curiosidade, apresento de seguida a fotografia de uma das paredes (Figura 

17) da academia de formação que a JPM possui nas suas instalações, em que se encontra 

explícito a visão e os valores da empresa. Desta forma, a empresa consegue demonstrar a 

trabalhadores, clientes e parceiros a forma como quer ser vista e o que pretende alcançar. 

 

2.3  Organograma 

A estrutura organizacional de uma empresa é esquematicamente representada pelo 

organograma. Este pretende demonstrar a hierarquia e as relações entre os 

setores/departamentos da empresa.  

Não existe uma estrutura ideal de organograma. Cada organização deve adotar o tipo de 

estrutura que melhor se adequa às suas caraterísticas, por forma a obter melhores 

comportamentos dos seus trabalhadores.  

 

 

Figura 17 - Visão e Valores da JPM 

Fonte: Fonte Própria 
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A Figura 18 ilustra o organograma da JPM e apresenta-se como um organograma do tipo 

estrutural horizontal. É um modelo adotado por empresas que pretendem simplificar as 

relações internas, conseguindo assim diminuir as barreiras entre a administração e os 

restantes departamentos.  

Observa-se que a administração se encontra no topo, abaixo da mesma está a assessoria 

da administração, e posteriormente, estão todos os departamentos existentes na JPM. 

Toda a estrutura encontra-se bem definida, mas existe liberdade para que os trabalhadores 

possam propor medidas ou projetos. É ainda possível constatar que neste organograma 

existem apenas órgãos de linha, que trabalham para o mesmo fim e têm as suas 

responsabilidades. 

2.4  Objetivos  

A JPM é uma empresa focada no sucesso e na satisfação dos seus trabalhadores e clientes. 

De modo a saber onde pretende crescer, o que desenvolver e qual o caminho a seguir, 

foram definidos objetivos estratégicos: 

❖ Crescer sustentadamente; 

❖ Crescer anualmente 15%; 

Figura 18 - Organograma da JPM 

Fonte: Adaptado do manual do colaborador da JPM 
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❖ Transformar-se numa indústria de indústrias, uma vez que a JPM instala 

equipamentos em diferentes empresas, e é a partir daqui que as empresas clientes 

conseguem produzir. 

Os valores, os princípios e o desempenho de cada trabalhador, juntamente com a missão, 

visão e objetivos da empresa, possibilitam que esta se torne numa empresa de sucesso. 

2.5  Recursos Humanos  

A volatilidade dos mercados e as permanentes mudanças empresariais, exigem que as 

empresas encontrem soluções e estratégias para um melhor desempenho, com o objetivo 

de se tornarem fortes, competitivas e com uma elevada capacidade de diferenciação. 

Por forma a que as empresas se destaquem, os recursos humanos (RH) são considerados, 

no contexto competitivo atual, essenciais em qualquer organização, isto porque são os 

únicos recursos onde as empresas podem efetivamente diferenciar-se do mercado e dos 

concorrentes16. 

Sendo que a GRH é um conjunto de ações conduzidas para alcançar determinados 

objetivos, é necessário equacionar as tarefas atribuídas ao gestor e avaliar a dimensão da 

empresa. Se a empresa for de pequena dimensão, muitas vezes basta apenas o gestor de 

recursos humanos para tomar todas as decisões e realizar todas as tarefas relacionadas 

com a área. No caso de se tratar de uma média ou grande empresa, já se torna necessário 

a intervenção de mais elementos no processo de GRH.  

A JPM é constituída por 130 trabalhadores, inserindo no grupo de média empresa17, e, 

portanto, é importante que esta tenha mais do que um elemento a realizar as tarefas e a 

gerir os trabalhadores, situação essa que se verifica visto que o departamento possui três 

elementos. 

                                                           
16 Informação retirada de Carvalho, Cláudia et al. (2018) Higiene e Segurança no Trabalho. Trabalho 

realizado no Instituto Politécnico da Guarda. 

17  Informação retirada de https://economiafinancas.com/2016/definicao-grande-media-pequena-

microempresa/. Aí é considerada como, Pequena empresa: a que emprega menos de 50 trabalhadores; 

Média empresa: a que emprega menos de 250 trabalhadores; Grande empresa: a que emprega 250 ou 

mais trabalhadores. 

https://economiafinancas.com/2016/definicao-grande-media-pequena-microempresa/
https://economiafinancas.com/2016/definicao-grande-media-pequena-microempresa/
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Na empresa abordada, o departamento de RH é denominado departamento de Pessoas e 

Carreiras, onde foi realizado o estágio aqui relatado (Figura 19 e 20).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 - Departamento de Pessoas e Carreiras 

Fonte: Fonte Própria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 - Departamento de Pessoas e Carreiras 

Fonte: Fonte Própria 
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Este departamento é orientado e gerido pela Diretora de Pessoas e Carreiras, Marlene 

Soares, e constituído por mais duas técnicas, uma Técnica de Pessoas e Carreiras e uma 

Técnica Administrativa de Pessoas e Carreiras (Figura 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerir pessoas não é fácil e por vezes torna-se necessário desenvolver estratégias de 

comunicação por forma a desenvolver e motivar os trabalhadores de uma empresa, 

conforme o excerto seguinte de Brian Chesky nos mostra18,  

 

“É preciso construir uma equipa tão talentosa, de modo a que se sinta pouco confortável 

ao redor da mesma”. 

Brian Chesky (Adaptado) 

 

Ao departamento de Pessoas e Carreiras competem várias tarefas e tomadas de decisões 

para gerir da melhor forma todos os trabalhadores e para assegurar o correto 

desenvolvimento laboral. Para um melhor cumprimento de todos os processos, cada 

elemento do departamento tem a seu cargo diferentes tarefas19 (Tabela 3). 

 

                                                           
18 Informação retirada de https://blog.solides.com.br/frases-de-gestao-de-pessoas/ 

19 Informação fornecida pela supervisora do estágio, Marlene Soares. 
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Figura 21 - Elementos do Departamento de Pessoas e Carreiras 

Fonte: Elaboração Própria 
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 Área de atuação/Tarefas 

Diretora de Pessoas e 

Carreiras 

❖ Gestão da Equipa de Pessoas e Carreiras; 

❖ Recrutamento e Seleção; 

❖ Avaliação e Gestão do Desempenho dos Trabalhadores; 

❖ Gestão da Formação; 

❖ Gestão de Carreiras; 

❖ Fomentação da Motivação Organizacional; 

❖ Certificação 442720. 

Técnica de Pessoas e 

Carreiras 

❖ Gestão da Assiduidade; 

❖ Processamento de Salários; 

❖ Gestão da Medicina do Trabalho; 

❖ Gestão do Dossier do Trabalhador; 

❖ Gestão de Estágios Curriculares e Profissionais; 

❖ Gestão da Formação; 

❖ Gestão do Manual de Funções; 

❖ Recrutamento e Seleção; 

❖ Organização de Eventos; 

❖ Promoção da Comunicação Organizacional. 

Técnica 

Administrativa de Pessoas 

e Carreiras 

❖ Gestão de Viagens da JPM, garantindo o melhor preço; 

❖ Gestão Documental das Plataformas Eletrónicas dos 

Clientes; 

❖ Gestão dos Destacamentos21; 

❖ Gestão de Vistos de Viagem; 

❖ Verificação do cumprimento do Planeamento dos 

Exteriores; 

 

 

                                                           
20 Norma NP 4427 Sistemas de Gestão de Recursos Humanos, especifica os requisitos de um sistema de 

gestão de recursos humanos, abrangendo os níveis hierárquicos e áreas de atividade de uma organização. 

21 Destacamentos é tudo o que envolve a ida dos trabalhadores para o estrangeiro, incluindo documentação, 

estadia, viagens, documentos para as empresas clientes. 
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 Área de atuação/Tarefas 

Técnica Administrativa de 

Pessoas e Carreiras 

 
 

❖ Verificação do Registo Correto de Tempos dos 

Trabalhadores22; 

❖ Verificação do Car Tracking de todas as viaturas da 

JPM; 

❖ Verificação do cumprimento das regras da empresa e do 

planeamento das equipas de exteriores. 

Tabela 3 - Descritivo de Funções do Departamento de Pessoas e Carreiras 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Através da tabela, é notório que cada elemento tem bem definida a sua área específica de 

atuação e muito bem delimitadas as tarefas que lhe estão atribuídas, o que permite uma 

GRH adequada ao número de trabalhadores. 

2.6  Tipos de Contrato 

Uma vez que a JPM desempenha muitos dos seus trabalhos fora das instalações da 

empresa, junto das empresas clientes, nem sempre precisa do mesmo número de 

trabalhadores e, portanto, recorre a diferentes formas de contratação. 

Por contrato de trabalho define-se um acordo entre o empregador e empregado que 

estipula as especificações do trabalho, com obrigações para cada parte. O trabalhador 

presta serviços e a entidade empregadora paga os mesmos através de um vencimento 

definido no contrato23. 

No contexto dos diferentes tipos de contratos, identificam-se os contratos praticados pela 

JPM24: 

                                                           
22 Como muitos dos trabalhadores da JPM executam o seu trabalho no exterior da empresa, ou seja fora do 

espaço físico da empresa, é necessário proceder ao controlo, através de uma aplicação no telemóvel, do 

registo das respetivas entradas e saídas no serviço, para posterior inserção no registo de horário laboral.  

23 Retirado de https://www.vendus.pt/blog/contrato-de-trabalho/ 

24 Elaborado através de informação retirada de https://www.vendus.pt/blog/ 
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❖ Contrato sem Termo – De acordo com o artigo 147º do Código do Trabalho 

(CT), este tipo de contrato é celebrado entre a entidade empregadora e o 

trabalhador, sem uma duração estipulada.  

❖ Contrato a Termo Certo – O artigo 148º do CT define que este tipo de contrato 

têm um período definido. Só pode ser celebrado por prazo inferior a seis meses e 

este contrato muitas vezes depende das necessidades de contratação temporária da 

empresa. 

❖ Contrato a Termo Incerto – Referindo o artigo 140º do CT, trata-se de um 

contrato que pretende suprir as necessidades temporárias da empresa. Diferencia-

se do contrato a termo certo pelo facto de não ter uma duração estabelecida.  

❖ Contrato a Tempo Parcial – Nos termos do artigo 150º do CT, é um contrato em 

que o período de trabalho semanal é inferior ao praticado a tempo completo (40 

horas). Este contrato tem de ser celebrado por escrito, indicando o período normal 

de trabalho e o número de dias de trabalho. 

❖ Contrato de Prestação de Serviços – Nos termos do artigo 1154º do Código 

Civil (CC) este contrato refere-se à prestação de diversos serviços. Pressupõe que 

o trabalhador seja independente, tendo o mesmo que emitir faturas à empresa que 

contrata o seu serviço.  

 

2.7  Funções existentes na empresa 

A JPM possui uma descrição e análise de todas as funções existentes, ao qual não foi 

possível ter acesso por se tratar de um documento interno. No entanto, foi possível obter 

informação relativa à variedade de funções existentes. 

A JPM possui as suas funções em concordância com a Convenção Coletiva de Trabalho 

(CCT). Uma CCT é “um conjunto de regras e de normas que regulam as condições de 

trabalho, estabelecidas por meio de um processo negocial feito entre os empregadores 

ou as associações que os representam (sindicatos patronais), e as associações que 

representam os trabalhadores (sindicatos dos trabalhadores)”25. A empresa encontra-se 

abrangida pela CCT entre a Associação dos Industriais Metalúrgicos, Metalomecânicos 

e Afins de Portugal (AIMMAP) e o Sindicato Nacional da Indústria e da Energia 

(SINDEL). De acordo com o Anexo II presente no Boletim do Trabalho e Emprego (BTE) 

                                                           
25 Informação retirada de https://www.e-konomista.pt/convencao-coletiva-de-trabalho/ 
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(Anexo 2), as funções contempladas na CCT e que a JPM incorpora estão descritas na 

Tabela 4. 

Funções da JPM contempladas na CCT 

Chefe de Equipa; Técnico de Contabilidade; 

Desenhador de Esquemas Elétricos; Técnico de Eletrónica; 

Desenhador Projetista; Técnico de Informática; 

Eletricista; Técnico de Manutenção; 

Operador Logístico; 
Técnico de Planeamento de Interiores e 

Melhoria Contínua; 

Operador de Máquinas; 
Técnico Normativo e Documentação 

Técnica; 

Serralheiro Mecânico; Técnico de Apoio ao Planeamento; 

Técnico Comercial; Trabalhador de Apoio à Produção. 

Tabela 4 - Funções da JPM contempladas na CCT 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Para além dessas funções de correspondência direta, a JPM pela abrangência de serviços 

prestados apresenta funções ajustadas a esses serviços que considero encontrarem 

correspondência na CCT que a abrange (Tabela 5).  

Restantes Funções da JPM 

Adjunto da Direção Financeira; Gestor Comercial; 

Administrador; 
Gestor Operacional de Sistemas 

Integrados; 

Assemblador; Gestor Operacional; 

Assessor Administração; Programador de Automação; 

Backoffice Gestão Comercial; Projetista de Automação; 

Carregador; Responsável de Armazém; 
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Restantes Funções da JPM 

Controller de Gestão; Responsável de Automação; 

Designer de Comunicação e Marketing; Responsável de Logística; 

Diretor Comercial e Marketing; 
Responsável de Maquinação, Automação 

e Corte; 

Diretor de Pessoas e Carreiras; Responsável de Planeamento Interiores; 

Diretor de Produção e Operações; Responsável de Programação; 

Diretor de Compras e Gestão de 

Processos; 
Responsável de Projeto Mecânico; 

Diretor de Tecnologia, Desenvolvimento 

e Inovação; 
Responsável Projeto de Layouts; 

Diretor dos Sistemas de Informação; Soldador; 

Diretor Financeiro e Administrativo; 
Técnica Administrativa de Pessoas e 

Carreiras; 

Eletromecânico; Técnica de Pessoas e Carreiras; 

Empregada da Limpeza; Tesoureira; 

Fiel de Armazém; Torneiro Mecânico. 

Tabela 5 - Funções da JPM 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Através da tabela anterior é possível concluir que a JPM possui na sua constituição 

funções diversificadas, que permitem que esta consiga corresponder ao que é pretendido 

e tenha uma equipa pronta a oferecer soluções rápidas e inovadoras. 
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3. Estágio Curricular na JPM Indústria 

Neste último capítulo estão descritas as atividades e tarefas desenvolvidas durante o 

período de estágio. A realização de um estágio curricular permite obter uma noção 

daquilo que é o mercado de trabalho e aplicar os conhecimentos adquiridos na licenciatura 

de uma forma prática. No meu caso, através do estágio consegui entender a forma de 

laborar de uma empresa e consolidei certas competências a diversos níveis, como será 

referido de seguida. 

3.1 Abordagem às atividades desenvolvidas 

Como já referido acima, o meu estágio realizou-se no Departamento de Pessoas e 

Carreiras da JPM. Este departamento é o que está sempre em contato com todos os outros. 

É aqui que são realizados todos os processos inerentes aos RH, como por exemplo o 

processamento salarial, o registo de assiduidade, a gestão da formação, o recrutamento e 

seleção, mas são também realizadas outras tarefas que permitem o apoio a outras áreas. 

Algumas destas tarefas foram por mim realizadas e serão abordadas e explicadas de 

seguida. 

Nas duas páginas seguintes encontra-se um pequeno esquema que ilustra as diversas áreas 

de atuação durante o período de estágio bem como das atividades em que participei. Após 

apresentação das mesmas, seguir-se-ão, ao longo do texto, o respetivo desenvolvimento 

e explicitação. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



Relatório de Estágio – Gestão de Recursos Humanos  

i 

Cláudia Sofia Silva Carvalho (2019) 

Ficha de Identificação 

 

 
 Nome da Estagiária: Cláudia Sofia Silva Carvalho 

 Número de Aluno: 1012437 

 Correio Eletrónico: claudia-tra@hotmail.com 

 

 

 

 Estabelecimento de Ensino: Instituto Politécnico da Guarda  

 Licenciatura: Gestão de Recursos Humanos 

 Docente Orientador: Maria José Andrade Pais Valente 

 

 

 Local de Estágio: JPM Indústria 

 Morada: Zona Industrial do Rossio, Apartado 161, 3731-

901 Vale de Cambra 

 Contato Telefónico: 256 410 800 

 Site: https://www.jpm.pt/ 

 Correio Eletrónico: jpm@jpm.pt 

 Horário: Segunda a Sexta: 8h30 às 12h30 e das 14h às 18h 

 Supervisora do Estágio na Instituição: Marlene Soares 

 

 

 

 Duração do Estágio: 400 horas 

 Data de Início: 17 de junho de 2019 

 Data de Fim: 27 de agosto de 2019 

 

 

 

 Marcação de entrevistas por telefone;
 Pesquisa de candidatos no Linkedin;
 Entrega e correção de testes 
psicotécnicos;
 Organização do quadro de 
recrutamento e seleção de acordo com 
as vagas em aberto;
 Inserção de currículos no SharePoint;

Recrutamento e Seleção: Acolhimento e Integração:

 Criação de documento de novo 
trabalhador e preparação do manual 
do trabalhador e cartão benefícios;
 Apoio no processo de acolhimento e 
integração;

 Organização e entrega aos 
trabalhadores dos documentos de 
ajudas de custo e de certificados;
 Gestão documental;
 Acompanhamento de reuniões 
com parceiros;
 Gestão da assiduidade;

Tarefas Administrativas: Planeamento de Eventos:

 Apoio no planeamento do OpenDay 
e AdaptPack;

28
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Ficha de Identificação 

 

 
 Nome da Estagiária: Cláudia Sofia Silva Carvalho 

 Número de Aluno: 1012437 

 Correio Eletrónico: claudia-tra@hotmail.com 

 

 

 

 Estabelecimento de Ensino: Instituto Politécnico da Guarda  

 Licenciatura: Gestão de Recursos Humanos 

 Docente Orientador: Maria José Andrade Pais Valente 

 

 

 Local de Estágio: JPM Indústria 

 Morada: Zona Industrial do Rossio, Apartado 161, 3731-

901 Vale de Cambra 

 Contato Telefónico: 256 410 800 

 Site: https://www.jpm.pt/ 

 Correio Eletrónico: jpm@jpm.pt 

 Horário: Segunda a Sexta: 8h30 às 12h30 e das 14h às 18h 

 Supervisora do Estágio na Instituição: Marlene Soares 

 

 

 

 Duração do Estágio: 400 horas 

 Data de Início: 17 de junho de 2019 

 Data de Fim: 27 de agosto de 2019 

 

 

 

Higiene e Segurança no Trabalho: Formação:

Outras tarefas:

29

 Participação de acidentes de 
trabalho;
 Tratamento dos Equipamentos de 
Proteção Individual (EPI);

 Vigia de testes diagnósticos de 
inglês;
 Inserção de avaliações de formações 
no Excel;
 Organização das salas de formação 
e receção dos formadores;

 

 Apoio com os questionários 
“Inquérito da Excelência 2019”;
 Apoio no departamento financeiro e 
de suporte na organização e inserção 
no Excel de faturas;
 Acompanhamento de clientes e 
entrega de documentos no IEFP;
 Preenchimento, entrega e 
levantamento de correspondência;
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3.2 Recrutamento e Seleção 

O recrutamento e a seleção são dois processos distintos, no entanto encontram-se 

interligados e são caraterizados como uma das práticas da GRH. 

Recorre-se ao processo de recrutamento e seleção quando existe uma vaga em aberto para 

uma determinada função/cargo. O recrutamento carateriza-se pela divulgação de vagas e 

procura de pessoas para a vaga em aberto, enquanto que a seleção consiste na escolha de 

um dos candidatos para a função. 

Uma das muitas formas de procurar candidatos para uma função é feita através de 

distribuição de flyers, anúncios em sites de emprego, publicações nas redes sociais, 

anúncios em jornais/revistas, etc. 

Desde que entrei na JPM que se tornou possível perceber que a empresa realizava com 

muita frequência processos de recrutamento e seleção. Durante este período houve a saída 

de alguns trabalhadores, mas também houve a entrada de outros. Para que o processo de 

recrutamento fosse contínuo e não existissem erros, o departamento utilizava um quadro 

de recrutamento e seleção (Figura 22).   

Figura 22 - Quadro de Recrutamento e Seleção 

Fonte: Fonte Própria 
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Como se torna possível observar na Figura anterior, estão representados todos os 

departamentos da JPM, e as seis fases do processo de recrutamento e seleção, 

nomeadamente: 

❖ 1ª Fase - Validação do Pedido; 

❖ 2ª Fase - Divulgação da Oferta;  

❖ 3ª Fase - Receção/Triagem de Currículos;  

❖ 4ª Fase - Seleção de Candidaturas; 

❖ 5ª Fase - Formalização da Contratação; 

❖ 6ª Fase - Integração. 

Ao longo de cada fase é possível identificar cartões diversos apostos no quadro. A cada 

cartão corresponde uma função diferente e uma data de admissão pretendida diferente. 

Conforme um novo candidato avança na fase do processo, também o cartão vai mudando 

de posição, de forma a ilustrar a progressão no processo de faseamento, até que seja 

atingida a última fase, a de admissão e integração. 

Uma das funções primordiais do departamento de Pessoas e Carreiras é perceber qual o 

departamento que tem falta de elementos, por forma a definir qual a função e as condições 

necessárias ao respetivo desempenho (1ª Fase) e deste modo, definir e selecionar o perfil 

desejado.  

Por forma a preencher a vaga aberta, o departamento de Pessoas e Carreiras utiliza dois 

tipos de recrutamento: o recrutamento interno e o recrutamento externo. 

Como recrutamento interno podemos considerar o processo realizado dentro da própria 

empresa, através do recurso aos trabalhadores já contratados. Este é um recrutamento que 

permite reter e manter motivados os trabalhadores da empresa. Já o recrutamento externo 

carateriza-se por uma procura de candidatos no mercado de trabalho, ou seja, fora da 

empresa. Tanto o recrutamento interno como o recrutamento externo possuem vantagens 

e desvantagens, nomeadamente (Tabela 6 e 7)26: 

 

 

 

                                                           
26 Informação retirada de https://www.economias.pt/recrutamento-interno-e-externo/ 
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Vantagens do Recrutamento 

Interno 

Desvantagens do Recrutamento 

Interno 

Baixos custos; 

Recrutamento e integração mais 

rápidos; 

Candidatos já familiarizados com a 

empresa; 

Aumento da motivação dos 

trabalhadores; 

Retenção de talentos. 

Baixo número de candidatos; 

Conflitos internos por disputas; 

Menor fluxo de ideias e inovações; 

Dificuldades de adaptação à nova 

função; 

Envelhecimento da equipa. 

 

Tabela 6 – Vantagens e Desvantagens do Recrutamento Interno 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Vantagens do Recrutamento 

Externo 

Desvantagens do Recrutamento 

Externo 

Maior número de candidatos; 

Aquisição de novas ideias; 

Possibilidade de seleção mais 

exigente. 

Processo de recrutamento e 

integração mais demorado; 

Elevados custos de formação do novo 

elemento; 

Maior probabilidade de erros. 

Tabela 7 – Vantagens e Desvantagens do Recrutamento Externo 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Apesar de a JPM utilizar os dois tipos de recrutamento, o mais usual foi o recrutamento 

externo. Após a definição do perfil desejado, a JPM utiliza diferentes formas para 

procurar candidatos para a vaga em aberto (2ª Fase). Realizei a procura de candidatos 

através: 

❖ Divulgação da vaga em diversas plataformas (Sapo Empregos, Net empregos 

e Linkedin), como mostra a Figura 23;  

❖ Procura de candidatos com o perfil idêntico ao desejado no Linkedin; 

❖ Pesquisa de candidatos na base de dados da JPM. 
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Feita a pesquisa de candidatos, há que organizar os currículos de forma a eliminar os 

candidatos sem perfil adequado e escolher aqueles que mais se enquadram na vaga em 

questão. Recolhidos todos os currículos, estes são inseridos no SharePoint (ferramenta da 

Microsoft para empresas), sendo que os mesmos ficam organizados de acordo com a 

função, e isso facilita a análise do perfil de cada candidato e a escolha do melhor (3ª Fase). 

Terminada a triagem dos currículos, é a fase de marcação de entrevistas com os 

candidatos (4ªFase). Foi da minha responsabilidade a marcação de entrevistas via 

telefónica, indicando aos candidatos a data, localização da empresa e o nome da 

responsável da entrevista.  

Durante todo o período de estágio, não me foi possível realizar qualquer entrevista, mas 

consegui acompanhar algumas. Esse acompanhamento possibilitou tirar alguns 

apontamentos da forma como abordar os candidatos, as perguntas a realizar e obter uma 

noção do que é pretendido conhecer e saber numa entrevista de emprego.  

No final de cada entrevista, era entregue aos candidatos testes psicotécnicos, sendo que 

estes testes eram compostos por quatro tipos de testes diferentes: teste de conhecimento 

verbal, teste lógico, teste numérico e teste de inglês. O candidato dispunha de 1h30 para 

realização dos testes.  

Figura 23 - Anúncio de Emprego 

Fonte: Net Empregos 
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Era da minha responsabilidade a recolha dos testes, levar o candidato à receção, e 

posteriormente, corrigir os testes psicotécnicos, passando finalmente os resultados 

obtidos para as colegas, por forma a avaliarem se o candidato passaria à próxima fase.   

Caso o candidato fosse aprovado, passava às duas últimas fases (5ª e 6ª Fase), onde seria 

admitido e integrado, processo esse que é explicado no ponto seguinte. 

3.3 Acolhimento e Integração 

O processo de acolhimento e integração é um dos mais importantes da GRH. 

É aqui que os novos elementos têm a primeira impressão relativamente a uma 

empresa/instituição. O acolhimento é a forma como os trabalhadores são recebidos e 

integrados na empresa, permitindo que obtenham uma visão global da empresa, dos seus 

objetivos e da situação socioeconómica. Para facilitar todo o processo de acolhimento, a 

JPM possui um manual de acolhimento, o chamado Manual do Colaborador que fornece 

aos seus trabalhadores no início de funções, como está representado no Anexo 3. Já a 

integração carateriza-se por ser um processo mais demorado do que o acolhimento, uma 

vez que procura acolher o novo trabalhador e proporcionar uma inserção adequada, 

facilitando um processo de aculturação que pressupõe a adoção dos valores éticos, da 

missão e visão da empresa, bem como dos processos internos da mesma27.  

O meu processo de acolhimento e integração foi diferente daquele que é realizado aos 

novos elementos. Antes do estágio, foi-me realizada uma pequena entrevista, com o 

objetivo da minha orientadora de estágio na instituição me conhecer e perceber as minhas 

expetativas. Posteriormente, após todo o processo de convenção de estágio entre o 

Gabinete de Estágios e Saídas Profissionais (GESP) do IPG com a JPM, iniciei o estágio 

a 17 de junho de 2019. 

Nesse dia foi realizado o meu processo de acolhimento e integração. Fui recebida na 

receção pela Diretora de Pessoas e Carreiras, Marlene Soares, de seguida fui apresentada 

às duas outras colegas do departamento e conheci a descrição de funções de cada uma 

delas.  

                                                           
27  Informação retirada de POÇAS, Ana (2018). Apontamentos fornecidos na unidade curricular de 

Recrutamento e Contratação. 
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Após isto, realizei uma visita às instalações e foram-me explicados todos os processos 

inerentes ao departamento de Pessoas e Carreiras.  

Já o processo de acolhimento e integração dos novos elementos é diferente, revelando-se 

mais completo. Esta foi uma das tarefas que realizei com alguma frequência, uma vez que 

a JPM fez a admissão de vários trabalhadores. Depois da apresentação da proposta de 

trabalho ao novo trabalhador, é marcado um dia para o início de funções. Antes desse 

início, é essencial deixar tudo preparado e planeado para a entrada do novo trabalhador.  

Essa preparação consistia em: 

❖ Impressão e encadernação do manual do colaborador; 

❖ Preparação dos cartões benefício; 

❖ Inscrição do trabalhador na Segurança Social através da plataforma online, e 

inserção do valor necessário no Fundo de Compensação do Trabalho (FCT)28; 

❖ Preenchimento dos dados pessoais para criação de um novo seguro. Neste caso a 

JPM opera com a AGEAS; 

❖ Criação de um novo registo de colaborador no PHC29. Este software permite criar 

um número de colaborador e a partir daí permite inserir todos os dados relativos 

ao trabalhador, como o nome, morada, número de identificação fiscal (NIF), 

número de identificação bancária, o horário laboral, a remuneração, o período de 

contrato, etc. 

Face ao exposto, no primeiro dia do início de funções, é realizado todo o processo de 

acolhimento que compete ao departamento de Pessoas e Carreiras, sendo feito ao longo 

do tempo o restante processo de integração que fica a cargo do diretor do departamento 

onde esse novo trabalhador é integrado. 

A operacionalização do acolhimento pelo departamento de Pessoas e Carreiras passa 

primeiro pela apresentação dos elementos do departamento, disponibilização do manual 

do colaborador da JPM (onde se encontram disponíveis todas as informações relativas a 

horários, regras de funcionamento, etc.), entrega de Equipamentos de Proteção Individual 

(EPI) de acordo com a função que o trabalhador vai exercer, inserção das impressões 

                                                           
28 O FCT é um mecanismo que visa garantir ao trabalhador o pagamento de uma parte das compensações 

(até 50%) a que ele tem direito em caso de cessação do contrato de trabalho. 

29 O PHC é um software de gestão de empresas, utilizado pela JPM que permite guardar informações, como 

por exemplo, os dados pessoais de todos os trabalhadores, as remunerações, etc.  
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digitais do trabalhador nas plataformas de acesso (o acesso à JPM só é possível através 

da impressão digital), passando depois ao preenchimento de documentos de seguro, de 

dados pessoais, entrega de cartões benefícios (descontos em pontos de abastecimento e 

loja de ótica) e assinatura do contrato de trabalho. Por fim, é realizada uma apresentação 

de todas as instalações da empresa.  

Revistos todos estes passos, o novo elemento é guiado até ao seu posto de trabalho e ao 

diretor desse departamento, para que seja dada a continuação do acolhimento e integração 

e este fique a conhecer tudo aquilo que é inerente à sua nova função. 

3.4 Tarefas Administrativas 

3.4.1 Gestão Documental 

Ao nível da gestão documental pude atuar em dois sentidos: organização de documentos 

vários da empresa e entrega de documentos/certificados/folhas de ajudas de custo aos 

trabalhadores. 

Ao longo de todo o período de estágio, foi uma das minhas tarefas organizar o arquivo do 

departamento de Pessoas e Carreiras. Todos os documentos indispensáveis àquele 

departamento encontravam-se dispostos em dossiês de acordo com o assunto. Sempre que 

surgia um novo documento, era minha função digitalizá-lo na impressora do 

departamento, enviando a digitalização para o e-mail de uma das colegas do departamento 

e de seguida tinha de o guardar no dossiê mais apropriado.  

Uma outra parte consistia na distribuição aos trabalhadores de documentos, certificados 

de formação e/ou documentos de ajudas de custo. Sempre que algum documento ou 

certificado de formação relativo a algum trabalhador chegava à receção da JPM, 

competia-me realizar a entrega do documento ao trabalhador.  

Para além disto, uma vez que muitos dos trabalhadores da JPM executam trabalhos em 

espaço exterior às instalações da empresa, são-lhe devidas pela empresa ajudas de custo, 

pelo que no fim de cada mês era importante recolher a assinatura dos trabalhadores nos 

documentos, para que ficasse comprovado que receberam o valor a que tinham direito. 
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3.4.2 Gestão da Assiduidade 

Uma das minhas tarefas diárias foi a gestão da assiduidade dos trabalhadores da JPM e 

de uma das empresas do grupo, a JointSteel. 

Para gerir a assiduidade e cumprimento de horários dos seus trabalhadores, a JPM utiliza 

um sistema de picagem do ponto por reconhecimento facial, sendo que esses horários de 

picagem estão ligados a um portal de RH chamado nG Time, da empresa de sistemas de 

informação ELO. Este software permite “que os colaboradores acedam em tempo real à 

informação, podendo efetuar pedidos de férias, justificação de ausências, consulta de 

marcações, objetivos, entre outras funcionalidades”30. 

Este software permite o acesso dos trabalhadores, que podem proceder à realização de 

consultas, pedidos e justificações, bem como a receção e envio de mensagens; 

naturalmente, está garantido o acesso dos diretores dos departamentos, que podem 

consultar, alterar e preparar a informação, sobre os seus subordinados diretos. O circuito 

de validação funciona numa lógica hierárquica, assim um validador só pode aceder e 

manipular a informação dos colaboradores nas hierarquias abaixo da sua, sendo que os 

administradores possuem acesso à informação de todos os colaboradores31. Para acesso a 

este portal, são necessários o número de colaborador e a palavra-passe (Figura 24).  

                                                           
30 Informação retirada de http://elo-si.com/solucoes/assiduidade/ 

31 Informação retirada de http://elo-si.com/solucoes/assiduidade/ 

Figura 24 - Portal de Acesso ao nG 

Fonte: Portal, inserido nos computadores da JPM 



Relatório de Estágio – Gestão de Recursos Humanos  

38 

Cláudia Sofia Silva Carvalho (2019) 

Para administradores (forma como eu acedia), existe ainda a opção de escolher a empresa 

JPM ou a JointSteel. 

Após o acesso ao portal, aparece o número, nome e fotografia do trabalhador, por forma 

a conseguir analisar os pedidos realizados pelo mesmo, se cumpriu o horário de trabalho, 

se fez horas extra, pedidos de férias, etc.  

Neste portal, tinha de verificar se o trabalhador cumpriu o horário normal e se houve 

ocorrências/registos de faltas, procedendo a correções de todas as situações não previstas. 

Se o trabalhador faltasse o sistema processava como falta, aparecendo esse dia sombreado 

a vermelho (Figura 25). Nesta situação eu tinha de falar com o trabalhador, e verificar se 

essa ocorrência resultava de esquecimento em realizar as picagens ou se resultava 

efetivamente de uma ausência ao trabalho. 

 

 

Caso fosse esquecimento, competia-me inserir diretamente no portal os horários de 

entrada e saída em falta, ou se fosse ausência teria apenas de aguardar que o trabalhador 

a justificasse no portal, por forma a que no dia seguinte a situação aparecesse corrigida.  

 

 

Figura 25 – Processamento diário no nG 

Fonte: Portal, inserido nos computadores da JPM 

Nome do Trabalhador 

Foto 

Nº Trab 
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Caso o trabalhador realizasse o horário de trabalho completo e sem ausências, a presença 

do mesmo aparece sombreado a verde, e, caso o trabalhador fique a trabalhar para além 

do horário de trabalho, o programa assume esse período como horas extra para posterior 

aprovação das chefias, assumindo esse segmento de tempo com sombreado rosa, como é 

percetível na Figura 26. 

Figura 26 - Processamento diário no nG 

Fonte: Portal, inserido nos computadores da JPM 

 

Através da Figura 26, torna-se percetível que o calendário possui dias a verde 

fluorescente, sendo que essa cor representa os dias de marcação de férias do trabalhador 

em questão. 

3.5 Planeamento de Eventos 

O planeamento de eventos pode-se considerar uma das tarefas menos relacionada com a 

GRH, ainda assim os fins que visa alcançar promovem um bom clima organizacional. 

Durante o meu estágio a JPM concretizou dois eventos, um de convívio para os seus 

trabalhadores, o OpenDay, e outro de apresentação de uma nova linha de transportadores, 

o AdaptPack. 

Na JPM todos os eventos criados para os trabalhadores são realizados pelo departamento 

de Pessoas e Carreiras. Assim aquando da preparação dos dois eventos suprarreferidos, 

um dos pedidos feitos pela Diretora de Pessoas e Carreiras, Marlene Soares, foi o do meu 

apoio ao OpenDay. O OpenDay foi um evento realizado para os trabalhadores e para os 
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seus familiares, por forma a que os familiares conseguissem conhecer a empresa e o seu 

funcionamento e criar um ambiente de convívio fora da rotina do trabalho. Para executar 

o apoio solicitado competiu-me imaginar e criar a decoração do evento.  

Depois de planear a decoração e analisar como tudo ficaria, sugeri às minhas colegas o 

que pretendia e o material necessário. Logo que foi obtida aprovação, competiu-me 

comprar o material necessário e criar o essencial para a decoração, a Figura 27 ilustra a 

moldura das fotografias que elaborei e no seu interior os elementos do departamento de 

Pessoas e Carreiras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para além de toda a decoração que realizei (sobre a qual foi impossível obter fotografias 

de tudo), competiu-me, no dia do evento, receber as pessoas e os seus familiares, bem 

como distribuir documentos relativos ao Regulamento Geral de Proteção de Dados 

(RGPD) por forma a proteger os dados das pessoas e a que estas autorizassem o registo 

fotográfico. A partir daí o resto do evento foi encaminhar os participantes por toda a 

empresa e departamentos, para que lhes fosse feita uma apresentação dos processos e 

métodos. 

 

Figura 27 – OpenDay 

Fonte: José Inácio, técnico de multimédia da JPM 

 
Figura 28 - Documento de IdentificaçãoFigura 29 – OpenDay 

Fonte: José Inácio, técnico de multimédia da JPM 
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Relativamente ao AdaptPack, este já foi um evento em que estive mais afastada, uma vez 

que era um evento planeado pelo departamento de Tecnologia e Inovação. O evento 

consistia na apresentação de um transportador diferente e inovador à comunidade da 

inovação e da indústria. Contribuí na criação dos documentos identificadores (Figura 28), 

bem como na gestão dos elementos por grupos até à sala de apresentação do projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.6 Higiene e Segurança no Trabalho 

3.6.1 Acidentes de Trabalho 

É considerado acidente de trabalho “aquele que se verifique no local e no tempo de 

trabalho, produzindo lesão corporal, perturbação funcional ou doença que resulte na 

redução da capacidade de trabalho”32. 

                                                           
32 Informação retirada de https://www.asf.com.pt/ 

Figura 30 - Documento de Identificação 

Fonte: Fonte Própria 
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De acordo com o registo existente no PHC, a JPM é uma empresa com um número de 

acidentes de trabalho reduzido. Ao longo da minha experiência de estágio ocorreram dois 

acidentes de trabalho.  

Quando ocorrem estes acidentes de trabalho, a empresa deve realizar a participação do 

acidente de trabalho obrigatoriamente, durante as 24h seguintes a partir do conhecimento 

do acidente. Uma das tarefas que realizei na área da segurança no trabalho foi então, a 

participação eletrónica dos acidentes de trabalho no site da Associação Portuguesa de 

Seguradores (APS). 

Neste site, para realizar a participação, é necessário inserir o número da apólice, a 

seguradora da empresa (AGEAS), o Número de Identificação Fiscal (NIF) e a data do 

acidente. Após a inserção destes dados, é iniciada a participação. Para o efeito há que 

identificar a empresa e o trabalhador acidentado bem como todo o processo do acidente. 

É necessária explicação detalhada do que originou o acidente e a forma como este ocorreu 

(Anexo 4). 

 

3.6.2 Equipamentos de Proteção Individual 

A Diretiva 89/656/CEE define como equipamento de proteção individual (EPI) “qualquer 

equipamento destinado a ser usado ou detido pelo trabalhador para sua proteção contra 

um ou mais riscos suscetíveis de ameaçar a sua segurança ou saúde no trabalho, bem 

como qualquer complemento ou acessório destinado a esse objetivo”33. 

Estes EPI’s protegem bastante os trabalhadores perante determinados riscos, evitando 

assim acidentes de trabalho. 

Uma das maiores preocupações nesta empresa é a saúde e o bem-estar dos trabalhadores, 

e, portanto, a JPM fornece EPI’s aos seus trabalhadores. Os EPI’s fornecidos são: 

❖ Batas de proteção; 

❖ Botas de kevlar; 

❖ Camisolas; 

❖ T-shirts; 

❖ Colete; 

                                                           
33 Informação retirada de https://www.apsei.org.pt/areas-de-atuacao/seguranca-no-trabalho/equipamentos-

de-protecao-individual/ 
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❖ Colete refletor; 

❖ Casaco; 

❖ Boné; 

❖ Gorro; 

❖ Óculos de proteção; 

❖ Luvas; 

❖ Etc. 

A entrada de um novo trabalhador implicava a preparação de EPI para entrega no primeiro 

dia de funções. Após essa entrega, havia que proceder ao registo da mesma num 

documento com o número e nome do trabalhador (Anexo 5). 

No departamento de Pessoas e Carreiras estava disponível algum stock de EPI’s, mas a 

maioria encontrava-se armazenado numa sala no sótão das instalações da JPM. Sempre 

que necessário, tinha de organizar o material existente nessa sala e transportar o essencial 

para o departamento. O stock de EPI tinha que ser atualizado em simultâneo com a função 

de entrega do material aos trabalhadores, registando-se para o efeito o registo da saída 

desse material na folha de EPI do trabalhador e no software PHC. Sempre que um 

trabalhador recebia novo material, procedia-se à recolha do material antigo na posse do 

trabalhador. O material dos EPI recolhidos é colocado no “caixote reciclável” existente 

no departamento de Pessoas e Carreiras. 

3.7 Formação 

3.7.1 Vigia de testes diagnósticos de inglês 

A JPM é uma empresa focada na formação dos seus trabalhadores, e, portanto, uma das 

formas de detetar falhas de formação é através da avaliação diagnóstica dos 

conhecimentos dos trabalhadores. 

Como muitos dos trabalhadores operam em diversos países, é fundamental que saibam 

comunicar no idioma padrão da globalização, o inglês. Deste modo, a JPM decidiu avaliar 

as competências de inglês dos trabalhadores para identificar o nível de formação 

necessária a cada um deles (nível inicial, nível intermédio, nível avançado) através de 

testes diagnósticos. Competiu-me a entrega e vigia destes testes. 
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3.7.2 Inserção de avaliações de formações no Excel 

Após cada formação, os formandos da ação de formação eram avaliados através de um 

teste prático ou escrito. Essa avaliação era feita pelo formador/a e posteriormente, os 

testes ou a nota da avaliação eram transmitidas à JPM. Depois disto, tinha de criar um 

documento Excel e inserir os resultados obtidos pelos trabalhadores. Esta tarefa exigia 

confirmar se os nomes coincidiam com a ação de formação e, de seguida, inserir os 

resultados no PHC para que ficassem registadas todas as ações de formação e horas de 

formação de um certo trabalhador. 

 

3.8 Outras tarefas 

3.8.1 Inquéritos “Índice da Excelência 2019” 

Em meados de julho, a JPM iniciou a sua candidatura a um inquérito promovido pela 

empresa de RH Neves de Almeida, que “analisa o estado de arte das práticas de Recursos 

Humanos em Portugal e se premeiam as organizações que mais investem e apostam nesta 

área”34. 

Para que a empresa conseguisse transmitir resultados, era necessário a resposta dos 

trabalhadores da empresa aos inquéritos. Competiu-me aplicar esses inquéritos, e, para o 

efeito desloquei-me ao chão de fábrica para obter respostas e para esclarecer dúvidas 

relativas a perguntas do questionário. O objetivo da minha função era conseguir o máximo 

de respostas.  

3.8.2 Apoio no departamento Financeiro e de Suporte 

O meu estágio decorreu essencialmente no período em que a maioria dos trabalhadores 

gozavam as suas férias, e, portanto, o departamento Financeiro e de Suporte ficou 

reduzido a poucos trabalhadores. Foi da minha responsabilidade prestar ajuda a esse 

departamento. Algumas das tarefas realizadas consistiram em: 

❖ Ida aos correios (CTT) com o carro da empresa entregar e levantar 

correspondência; 

❖ Abertura de correspondência e carimbo de faturas; 

                                                           
34 Informação retirada de http://www.indicedaexcelencia.com/ 
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❖ Digitalização e organização por ordem alfabética de faturas e notas de crédito; 

❖ Inserção dos valores das faturas no Excel. 

3.8.3 Preenchimento de correspondência 

Como muitos dos trabalhadores da JPM exercem as suas funções fora das instalações da 

mesma, todas as semanas o departamento de Pessoas e Carreiras tinha de comunicar por 

escrito a identidade dos trabalhadores destacados para o exercício de funções numa 

determinada empresa cliente, pelo que eram frequentes as trocas de correspondência entre 

a JPM e essas empresas clientes. Era minha função imprimir os documentos com o nome 

dos trabalhadores destacados, inseri-los em envelopes e preencher os formulários de 

envio para entrega na receção para que seguissem pelos CTT.  

3.8.4 Acompanhamento de clientes e entrega de documentos no IEFP 

Por fim, uma das tarefas que realizei com menos frequência foi o acompanhamento de 

clientes à estação de comboios ou ao aeroporto, bem como a entrega de documentos de 

estágios no Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP).  

Sempre que clientes se deslocavam às instalações da empresa e não havia disponibilidade 

do táxi que presta serviços à JPM, era a mim que competia conduzir esses clientes ao 

aeroporto ou à estação de comboios com o carro da empresa. 

Em relação à entrega de documentos de estágios, ocorreu três vezes no período de estágio, 

uma vez que todos os meses era necessário a entrega da decisão de aprovação no IEFP, 

depois de aprovado pela advogada que presta serviços à JPM. 
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Considerações Finais 

A realização deste estágio curricular foi, sem dúvida alguma, muito benéfica. Entrei na 

empresa com noções teóricas e terminei o meu estágio a saber como aplicar alguns desses 

conteúdos e como desenvolver soluções para determinadas situações. 

Desde o primeiro dia de entrada na JPM que tudo correu pelo melhor. É de destacar o 

bom acolhimento que me fizeram e a forma como fui integrada ao longo das quatrocentas 

horas. Senti-me um elemento da empresa e que todos os trabalhadores estariam lá para 

me auxiliar em tudo o que necessitasse. Uma das muitas vantagens de estagiar no 

departamento de Pessoas e Carreiras foi o facto de estar em contato com todos os 

departamentos da empresa e poder conhecer as pessoas e os processos da mesma. 

Consegui concretizar o que mais gosto, lidar com pessoas, e ainda adquirir diversas 

competências nesta que é a área que considero mais bonita, a Gestão de Recursos 

Humanos. 

É de destacar que existiram momentos em que não me senti sempre confiante e 

confortável, no entanto, aceitei todas as tarefas que me foram propostas, dando sempre o 

meu melhor, por forma a enriquecer a minha experiência e desafiar-me a mim mesma, 

bem como a prestar auxílio às minhas colegas do departamento.  

Em suma, termino esta etapa com o sentimento de que tudo correu pelo melhor e que, de 

facto, aprendi e aprofundei diversos conhecimentos. Lidar com pessoas nem sempre é 

fácil, e cada pessoa reage de forma diferente, mas acabo com a certeza de que escolhi 

uma área que me apraz. 
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Fernanda Susana da Palma Costa Pereira, mandatária.
Maria Margarida Couto Soares de Almeida Sampaio, 

mandatária.
João Amaro Gagliardini Graça Girão, mandatário.

Pelo SINDEL — Sindicato Nacional da Indústria e da 
Energia:

António Rui Correia de Carvalho Miranda, manda-
tário.

Gabriel Marques da Silva Sadio, mandatário.

Pela FETESE — Federação dos Sindicatos dos Traba-
lhadores de Serviços:

António Rui Correia de Carvalho Miranda, manda-
tário.

Gabriel Marques da Silva Sadio, mandatário.

Pelo SITESC — Sindicato de Quadros, Técnicos Ad-
ministrativos, Serviços e Novas Tecnologias:

António Rui Correia de Carvalho Miranda, manda-
tário.

Pelo Sindicato dos Técnicos de Vendas do Sul e Ilhas:
António Rui Correia de Carvalho Miranda, manda-

tário.
Gabriel Marques da Silva Sadio, mandatário.

ANEXO I

I

(Euros)

Graus
Remunerações mínimas

Tabela I Tabela II

0 . . . . . . . . . . . . . . 1 027,5 1 050
1 . . . . . . . . . . . . . . 884,5 901,5
2 . . . . . . . . . . . . . . 773,5 793,5
3 . . . . . . . . . . . . . . 747 769,5
4 . . . . . . . . . . . . . . 666,5 684,5
5 . . . . . . . . . . . . . . 656,5 675,5
6 . . . . . . . . . . . . . . 600,5 629
7 . . . . . . . . . . . . . . 582,5 601
8 . . . . . . . . . . . . . . 551 571
9 . . . . . . . . . . . . . . 522 532
10 . . . . . . . . . . . . . 497 506
11  . . . . . . . . . . . . . 488 495
12 . . . . . . . . . . . . . 480 485
13 . . . . . . . . . . . . . 475 475

II 

1 — A tabela I -caf ed emulov ojuc saserpme sà es- acilpa 
turação anual seja inferior a € 563 641,62 (113 000 contos), 
deduzidos os impostos e as taxas que não incidam so-
bre margens de lucro, e a tabela II às restantes empresas.

2 — Na determinação do valor da facturação anual glo-
bal das empresas, para efeitos de determinação da tabela 

 ed setnatnom sod aidém a esab rop á- es- ramot ,levácilpa
facturação nos últimos três anos de exercício.

3 — No caso das empresas com menos de três anos de 
laboração, o valor da facturação calculado com base nos 
anos de exercício já apurado (dois ou um).

4 — No caso de ser o 1.º ano de laboração, aplicar -se -á 
a tabela I até à determinação da facturação anual.

5 — As empresas em que esteja aplicada a tabela II por 
força da regulamentação colectiva em vigor, não poderão 
passar a aplicara tabela I.

III

As tabelas salariais referidas no anexo I produzem efei-
tos a partir de 1 de Fevereiro de 2010.

ANEXO II 

Profissões Grau

Analista informático. — Trabalhador que, respei-
tando as normas de higiene, segurança e am-
biente, desempenha uma ou várias das seguintes 
funções, respeitando as normas de segurança, 
higiene e saúde no trabalho e de protecção do 
ambiente:
a) Funcional (especialista de organização e 

métodos) — estuda o serviço do utilizador, 
determina a natureza e o valor das informa-
ções existentes e especifica as necessidades 
de informação e os cadernos de encargos 
ou as actualizações dos sistemas de infor-
mação;

b) De sistemas — estuda a viabilidade téc-
nica, económica e operacional dos encar-
gos, avalia os recursos necessários para 
os executar, implantar e manter e espe-
cifica os sistemas de informação que os 
satisfaça; 1

c) Orgânico — estudas os sistemas de informa-
ção e determina as etapas do processamento 

e os tratamentos de informação e especifica 
os programas que compõem as aplicações. 
Testa e altera as aplicações;

d) De software — estuda software base, ro-
tinas utilitárias, programas gerais de lin-
guagem de programação, dispositivos de 
técnicas desenvolvidas pelos fabricantes 
e determina o seu interesse de exploração. 
Desenvolve e especifica módulos de utili-
zação geral;

e) De exploração — estuda os serviços que 
concorrem para a produção do trabalho no 
computador e os trabalhos a realizar e es-
pecifica o programa de exploração do com-
putador a fim de optimizar a produção, a 
rentabilidade das máquinas, os circuitos e 
controlo dos documentos e os métodos e 
processos utilizados.

Assistente administrativo. — Executa tarefas 
administrativas relativas ao funcionamento 
da empresa, seguindo procedimentos estabe-
lecidos, utilizando equipamento informático e 
equipamento e utensílios de escritório, respei-
tando as normas de segurança, higiene e saúde 
no trabalho e de protecção do ambiente.

7, 8 e 9

Calafate. — Trabalhador a quem competem as 
operações de calafeto, vedação e montagem de 
ferragens sobre madeira, bem como vedações de 
borracha, podendo também executar trabalhos 
de querenagem, arfação, encalhe e desencalhe, 
respeitando as normas de segurança, higiene e 
saúde no trabalho e de protecção do ambiente.

7, 8 e 9
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Profissões Grau

Carpinteiro. — Executa, na sua área de especia-
lidade, segundo os procedimentos adequados, 
nomeadamente através de desenhos, trabalhos de 
construção, conservação, reparação ou modifi-
cação de equipamentos, embarcações ou instala-
ções em madeira ou matérias similares. Executa, 
monta, repara e assenta elementos construtivos 
em madeira e seus derivados, utilizando ferra-

 siaunam- sacirtcéle satnemarref ,siaunam satnem
e máquinas ferramenta, respeitando as normas 
de segurança, higiene e saúde no trabalho e de 
protecção do ambiente.

7, 8 e 9

Chefe de equipa. — Coordena um grupo de traba-
lhadores da área produtiva, executando ou não 
funções da sua profissão respeitando as normas 
de segurança, higiene e saúde no trabalho e de 
protecção do ambiente.

Tem que auferir, 
no mínimo uma 
retribuição igual 
à do profissional 
mais bem remu-
nerado sob sua 
orientação, acres-
cida de 5 %.

Chefe de secção/serviços. — Coordena um serviço, 
departamento ou divisão da empresa, respei-
tando as normas de segurança, higiene e saúde 
no trabalho e de protecção do ambiente.

Tem que auferir, 
no mínimo uma 
retribuição igual 
à do profissional 
mais bem remu-
nerado sob sua 
orientação, acres-
cida de 5 %.

Controlador de qualidade. — Executa e verifica 
os diferentes procedimentos que garantem a 

 sotudorp sod e samirp- sairétam sad edadilauq
acabados da empresa. Detecta e assinala pos-
síveis defeitos ou inexactidões de execução ou 
acabamentos, podendo elaborar relatórios sim-
ples, tendo em vista a qualidade, respeitando 
as normas de segurança, higiene e saúde no 
trabalho e de protecção do ambiente.

7 e 9

Desenhador. — Executa, de forma autónoma e pre-
cisa, desenhos de peças, conjuntos de sistemas 
elementares de pneumática e hidráulica segundo 
esboços e especificações técnicas complementa-
res e acompanha a sua execução, respeitando as 
normas de segurança, higiene e saúde no trabalho 
e de protecção do ambiente.

6, 7 e 8

.atsitcejorp- rodahneseD  — Desenvolve as activi-
dades relacionadas com a análise de projectos, 
preparação, concepção e execução de desenhos 
de estudo e ou fabricação de construções mecâ-
nicas, assim como o controlo e acompanhamento 
do fabrico, ensaios e montagem das construções 
mecânicas, efectuando os cálculos que, não sendo 
específicos dos profissionais de engenharia, sejam 
necessários à sua estruturação e interligação, tendo 
em vista a optimização do projecto, respeitando as 
normas de segurança, higiene e saúde no trabalho 
e de protecção do ambiente.

3

Doqueiro. — Trabalhador que, utilizando ferramen-
tas adequadas, lava, pinta, decapa, limpa e raspa 
no exterior dos navios, abaixo da linha do convés 
da doca seca. Quando necessário, poderá operar 
meios para o desempenho directo das suas funções, 
tais como guinchos, torres, bailéus e plataformas. 
Procede também à limpeza das docas. Incluem -se 
nesta profissão os trabalhadores designados por 
prancheiro (navio em água), respeitando as nor-
mas de segurança, higiene e saúde no trabalho e 
de protecção do ambiente.

7, 8 e 9

Profissões Grau

Electricista. — Executa trabalhos diversificados 
de produção, instalação e manutenção, inter-
pretando esquemas e desenhos em circuitos, 
aparelhos, máquinas e quaisquer dispositivos 
percorridos ou accionados por corrente eléctrica 
de baixa e ou alta tensão, respeitando os regu-
lamentos em vigor e as normas de segurança, 
higiene e saúde no trabalho e de protecção do 
ambiente.

7, 8 e 9

Encarregado. — Coordena chefes de equipa ou 
outros trabalhadores, respeitando as normas de 
segurança, higiene e saúde no trabalho e de pro-
tecção do ambiente.

Tem que auferir, 
no mínimo uma 
retribuição igual 
à do profissional 
mais bem remu-
nerado sob sua 
orientação, acres-
cida de 5 %.

Estofador. — Confecciona estofos, guarnições 
e outros componentes de veículos, móveis ou 
outras estruturas, respeitando as normas de segu-
rança, higiene e saúde no trabalho e de protecção 
do ambiente.

7, 8 e 9

Gravador. — Talha ou grava caracteres ou mo-
tivos, respeitando as normas de segurança, hi-
giene e saúde no trabalho e de protecção do 
ambiente.

7, 8 e 9

Mergulhador. — Assegura o assentamento de na-
vios na doca em perfeitas condições, vistoria o 
casco submerso, hélice e leme do navio, cabo 
telefónico e cabos bucins de sondas, calafeta 
rombos, pesquisa materiais e peças caídos no 
mar e socorre náufragos, respeitando as normas 
de segurança, higiene e saúde no trabalho e de 
protecção do ambiente.

6 e 7

Montador. — Monta peças, aparelhos ou órgãos 
mecânicos e pequenos conjuntos, podendo even-
tualmente proceder a ajustamentos, respeitando 
as normas de segurança, higiene e saúde no tra-
balho e de protecção do ambiente.

8, 9 e 10

Motorista. — Conduz veículos, de acordo com a 
habilitação legal que tiver, competindo -lhe a 
sua conservação e limpeza, carga e descarga, 
respeitando as normas de higiene, segurança 
e ambiente.

7 e 8

Operador de climatização, refrigeração e ven-
tilação. — Instala e repara instalações de cli-
matização, refrigeração e ventilação. Procede 
a todas as operações de manutenção, ensaio, 
afinação e controlo, cumprindo os regulamentos 
em vigor e respeitando as normas de segurança, 
higiene e saúde no trabalho e de protecção do 
ambiente.

7, 8 e 9

Operador de fundição. — Executa, manual ou 
mecanicamente, moldações destinadas ao va-
zamento de ligas metálicas em fusão, a fim de 
obter peças fundidas, respeitando as normas de 
segurança, higiene e saúde no trabalho e de pro-
tecção do ambiente.

7, 8, 9 e 10

Operador informático. — Instala, configura, opera 
e garante a manutenção do software e hardware,
redes locais, Internet e outras aplicações infor-
máticas, respeitando as normas de segurança, 
higiene e saúde no trabalho e de protecção do 
ambiente.

6 e 7
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Profissões Grau

Operador de logística industrial. — Conduz 
máquinas de força motriz para transporte e 
arrumação de materiais ou produtos dentro 
dos estabelecimentos industriais; pode fazer 
a recolha e o registo de todas as informações 
necessárias à produção, controla as entradas e 

-ot e satnemarref ,samirp- sairétam sad sadías
dos os acessórios destinados à produção dentro 
dos prazos previstos; zela pelos equipamentos 
ou ferramentas que utiliza ou distribui; pode 
acondicionar produtos diversos com vista à sua 
deslocação para outros locais da empresa, ar-
mazenamento ou expedição, podendo detectar 
e assinalar defeitos em produtos e materiais a 
partir de especificações predefinidas, respei-
tando as normas de segurança, higiene e saúde 
no trabalho e de protecção do ambiente.

8, 9 e 10

Operador de manobras. — Movimenta máquinas 
e materiais, quer em terra quer a bordo, respei-
tando as normas de segurança, higiene e saúde 
no trabalho e de protecção do ambiente.

9 e 10

Operador de máquinas. — Executa, sob orienta-
ção, manualmente ou através de ferramentas, 
máquinas ou outros equipamentos, incluindo 
máquinas robotizadas, operações fabris com 
vista ao fabrico de elementos e ou peças uni-
tárias ou em série, podendo detectar e assinalar 
defeitos em produtos e materiais a partir de 
especificações predefinidas. Abastece, afina 
e procede à manutenção das máquinas que 
utiliza, respeitando as normas de segurança, 
higiene e saúde no trabalho e de protecção do 
ambiente.

9, 10 e 11

Operador de máquinas CNC. — Executa sob 
orientação, através de máquinas ou outros equi-
pamentos CNC, operações fabris com vista ao 
fabrico de elementos e ou peças unitárias ou em 
série, podendo detectar e assinalar defeitos em 
produtos e materiais a partir de especificações 
predefinidas. Abastece, afina e procede à ma-
nutenção das máquinas que utiliza, respeitando 
as normas de segurança, higiene e saúde no 
trabalho e de protecção do ambiente.

9, 10 e 11

Operador de máquinas CNC qualificado. — Exe-
cuta as actividades relacionadas com o abas-
tecimento, operação, controlo e manutenção 
de uma ou mais máquinas CNC, de acordo 
com as especificações técnicas e qualidade de-
finidas, respeitando as normas de segurança, 
higiene e saúde no trabalho e de protecção do 
ambiente.

8, 9 e 10

Operador de máquinas -ferramentas. — Desen-
volve de forma autónoma e precisa as activi-
dades relacionadas com a preparação de tra-
balho, operação, controlo e manutenção de 

 odnazilitu ,satnemarref- saniuqám siam uo amu
conhecimentos técnicos adequados, com vista 
ao fabrico de elementos e ou peças unitárias 
ou em série, de acordo com especificações 
técnicas e qualidade definidas, respeitando 
as normas de segurança, higiene e saúde no 
trabalho e de protecção do ambiente.

7, 8 e 9

Profissões Grau

CNC satnemarref- saniuqám ed rodarepO . — De-
senvolve de forma autónoma e precisa as ac-
tividades relacionadas com a preparação de 
trabalho, operação, controlo e manutenção 

 ,CNC satnemarref- saniuqám siam uo amu ed
utilizando conhecimentos técnicos adequados, 
destinadas a trabalhar diferentes materiais e 
tipos de peças de acordo com especificações 
técnicas e qualidade definidas, respeitando 
as normas de segurança, higiene e saúde no 
trabalho e de protecção do ambiente.

7, 8 e 9

Operador de máquinas qualificado. — Executa as 
actividades relacionadas com o abastecimento, 
operação, controlo e manutenção de uma ou 
mais máquinas, de acordo com as especifica-
ções técnicas e qualidade definidas, respeitando 
as normas de segurança, higiene e saúde no 
trabalho e de protecção do ambiente.

8, 9 e 10

Operador de tratamentos de materiais. — Prepara 
e aplica protecções ou revestimentos e limpa 
peças ou materiais com o auxílio de equipa-
mento adequado, nomeadamente por processos 
químicos, electroquímicos, térmicos ou me-
cânicos, respeitando as normas de segurança, 
higiene e saúde no trabalho e de protecção do 
ambiente.

8, 9 e 10

Pintor. — Procede a todas as actividades ine-
rentes ao processo de preparação, pintura/
envernizamento e respectivo acabamento, 
utilizando os meios e as técnicas adequadas, 
respeitando as normas de segurança, higiene 
e saúde no trabalho e de protecção do am-
biente.

7, 8, 9 e 10

Polidor manual. — Procede a todas as actividades 
inerentes ao processo de preparação, polimento 
e respectivo acabamento, utilizando os meios e 
as técnicas adequadas, respeitando as normas 
de segurança, higiene e saúde no trabalho e de 
protecção do ambiente.

7, 8, 9 e 10

Serralheiro civil. — Executa, monta e repara es-
truturas metálicas, caixilharias e outros elemen-
tos metálicos, de acordo com as especificações 
técnicas, respeitando as normas de segurança, 
higiene e saúde no trabalho e de protecção do 
ambiente.

7, 8 e 9

Serralheiro de ferramentas, moldes, cunhos e 
cortantes. — Procede à execução, montagem 
e reparação de moldes e de ferramentas cunhos 
e cortantes, utilizando técnicas e meios manu-
ais e ou mecanizados adequados, respeitando 
as normas de segurança, higiene e saúde no 
trabalho e de protecção do ambiente.

7, 8 e 9

Serralheiro mecânico. — Fabrica, repara, con-
serva, monta e ajusta peças e componentes 
de máquinas, motores e outros equipamentos, 
utilizando técnicas e meios manuais e ou me-
canizados adequados, respeitando as normas 
de segurança, higiene e saúde no trabalho e de 
protecção do ambiente.

7, 8 e 9
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 Morada: Zona Industrial do Rossio, Apartado 161, 3731-

901 Vale de Cambra 

 Contato Telefónico: 256 410 800 

 Site: https://www.jpm.pt/ 

 Correio Eletrónico: jpm@jpm.pt 

 Horário: Segunda a Sexta: 8h30 às 12h30 e das 14h às 18h 

 Supervisora do Estágio na Instituição: Marlene Soares 

 

 

 

 Duração do Estágio: 400 horas 

 Data de Início: 17 de junho de 2019 

 Data de Fim: 27 de agosto de 2019 
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Profissões Grau

Técnico administrativo. — Planeia, organiza, 
executa e controla tarefas administrativas 
relativamente ao funcionamento da empresa, 
nomeadamente as que estão associadas aos 
fluxos internos e externos de circulação de 
informação do processo administrativo, utili-
zando as técnicas e procedimentos adequados 
bem como respeitando as normas de segurança, 
higiene e saúde no trabalho e de protecção do 
ambiente.

6

Técnico comercial e «marketing». — Desen-
volve a promoção e venda dos produtos 
através de acções comerciais e de marketing
adequadas, bem como acções de prospecção 
de mercado, tendo conhecimentos técnicos 
especializados sobre as características e fun-
cionamento dos produtos exigem, respeitando 
as normas de segurança, higiene e saúde no 
trabalho e de protecção do ambiente.

6 e 7

Técnico de contabilidade. — Organiza e super-
visiona os serviços de contabilidade e elabora 
pareceres sobre esta matéria. Desenvolve a sua 
actividade respeitando a legislação pertinente 
e as respeitando as normas de segurança, hi-
giene e saúde no trabalho e de protecção do 
ambiente.

3 e 4

Técnico de electrónica. — Efectua a instalação, 
manutenção e reparação de equipamentos elec-
trónicos, assegurando a optimização do seu 
funcionamento, respeitando as normas de segu-
rança, higiene e saúde no trabalho e de protecção 
do ambiente.

6

Técnico de informática. — Efectua instalação, 
a configuração e a manutenção de ferra-
menta, equipamentos e sistemas informá-
ticos, suportados em diferentes plataformas 
e sistemas operativos, e proceder à gestão e 
administração de base de dados e ao desen-
volvimento de software, assegurando opti-
mização do seu funcionamento e respeitando 
as normas de segurança, higiene e saúde no 
trabalho e de protecção do ambiente.

2

Técnico de logística industrial. — Assegura o 
adequado funcionamento do sistema de abas-
tecimento a montante e a jusante da unidade 
produtiva, contribuindo para a optimização dos 

-udorp e samirp- sairétam ,soçivres ed soxulf
tos acabados, bem como dos fluxos de infor-
mação, respeitando as normas de segurança, 
higiene e saúde no trabalho e de protecção do 
ambiente.

7 e 8

Técnico de manutenção mecânica e electromecâ-
nica. — Orienta e desenvolve os trabalhos na 
área da manutenção, relacionados com a análise 
e o diagnóstico das condições de funcionamento 
dos equipamentos electromecânicos, prepara-
ção da intervenção em manutenção preventiva, 
sistemática ou correctiva, execução, ensaios, 
reposição em marcha e execução de ficha de 
intervenção, de acordo com as especificações 
técnicas e qualidade definidas, respeitando as 
normas de segurança, higiene e saúde no tra-
balho e de protecção do ambiente.

6, 7 e 8

Profissões Grau

Técnico(a) de maquinação e programação. —Exe-
cuta a programação de máquinas ferramenta 
CNC. Executa a preparação do trabalho, opera 
com diferentes tipos de máquinas -ferramentas 
CNC e faz o controlo dimensional com auxílio 
de ferramentas, respeitando as normas de segu-
rança, higiene e saúde no trabalho e de protecção 
do ambiente.

5

Técnico de planeamento e produção indus-
trial. — Efectua o planeamento da fabricação 
de peças, conjuntos mecânicos e estruturas 
metálicas e assegura a sua operacionaliza-
ção, tendo em vista a optimização da quali-
dade e quantidade da produção, respeitando 
as normas de segurança, higiene e saúde 
no trabalho e de protecção do ambiente.

5, 6 e 7

Técnico de qualidade. — Organizar e pôr em prá-
tica os diferentes procedimentos que garantem 

 sotudorp sod ,samirp- sairétam sad edadilauq a
semiacabados e dos produtos acabados da em-
presa, participando na melhoria dos métodos 
de produção, da organização da produção, dos 
equipamentos e máquinas, tendo em vista a 
qualidade, respeitando as normas de segurança, 
higiene e saúde no trabalho e de protecção do 
ambiente.

5 e 6

Técnico de secretariado. — Planeia, organiza, as-
segura e executa actividades de secretariado no 
apoio às chefias/direcção das empresas, com 
base nas normas e técnicas adequadas bem como 
respeitando as normas de segurança, higiene e 
saúde no trabalho e de protecção do ambiente.

5

Técnico de segurança e higiene do trabalho. — 
Desenvolve as actividades de prevenção e pro-
tecção contra riscos profissionais, aplicando os 
instrumentos, metodologias e técnicas adequa-
das, de acordo com a Legislação e as normas 
em vigor, respeitando as normas de segurança, 
higiene e saúde no trabalho e de protecção do 
ambiente.

5

Trabalhador de apoio administrativo. — Trabalha-
dores que executam tarefas de apoio ou suporte 
às actividades administrativas e de escritório da 
empresa, respeitando as normas de segurança, 
higiene e saúde no trabalho e de protecção do 
ambiente.

10 e 11

Trabalhador de apoio à conservação e manuten-
ção. — Trabalhadores que executam tarefas 
gerais na área da conservação e manutenção na 
empresa, respeitando as normas de segurança, 
higiene e saúde no trabalho e de protecção do 
ambiente.

10 e 11

Trabalhador de apoio industrial. — Trabalhadores 
que executam tarefas de apoio ou suporte às 
actividades de produção ou transformação de 
bens ou materiais, realizando actividades sem 
qualquer intervenção directa nos processos in-
dustriais mas antes de suporte aos executantes 
operativos. Inclui todas as actividades relacio-
nadas com a logística, transportes internos e 
ou externos, embalagem, armazenamento e ou 
movimentação de existências, incluindo o abas-
tecimento dos postos de trabalho, respeitando as 
normas de segurança, higiene e saúde no trabalho 
e de protecção do ambiente.

10 e 11
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Anexo 3 – Manual do Colaborador da JPM 
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Anexo 4 - Participação de Acidentes de Trabalho
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Anexo 5 – Documento de Entrega de EPI 

 
 

EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL 

A JPM procedeu à distribuição de EPI’s – Equipamentos de Proteção Individual por todo o seu setor 

produtivo. Neste sentido, declara ter fornecido o seguinte equipamento: 

 

Identificação do 

Trabalhador 

Nome: N.º 

Função: 

 
 

Equipamento Riscos (1) Quantidade Data de Entrega 

Rubrica do 

Trabalhador 

▪ 
  

  /  /    
 

▪ 
  

  /  /    
 

▪ 
  

  /  /    
 

▪ 
  

  /  /    
 

▪ 
  

  /  /    
 

▪ 
  

  /  /    
 

▪ 
  

  /  /    
 

▪ 
  

  /  /    
 

(1) Indicar códigos de acordo com a tabela abaixo 

 

Declaração 

 
Declaro ter recebido os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) acima mencionados e que fui 

informado dos respetivos riscos que pretendem proteger, comprometendo-me a utilizá-los 

corretamente de acordo com as instruções recebidas, a conservá-los e mantê-los em bom estado e 

a participar ao meu superior hierárquico todas as avarias ou deficiências de que tenha 

conhecimento. 

Trabalhador: Ass. 

   

 

Responsável empresa: Ass. 

   

 

 

Data:  /  /    

 

 

Data:  /  /    

Certificado de entrega de EPI’s 
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Tabela de EPI’s/Riscos 

 

DESIGNAÇÃO Norma EN RISCOS UTILIZAÇÃO 

1 - Luvas de Proteção 

Justas à Mão 

  

• EN388 

• Cortes; 

• Queimaduras; 

• Irritações de pele; 

• Electrocução; 

• Etc. 

• Luvas de Proteção Mecânicas: Sempre; 

• Luvas de Croute: Trabalhos de Soldadura; 

• Luvas de Borracha: Manipulação de objetos 

com produtos químicos e na utilização de 
produtos químicos. 

2 - Botas de 

Proteção 

 
• EN 345-01 

• Esmagamento de pés; 

• Perfuração de pés; 

• Queda por escorregamento; 

• Queda de objetos; 

• Etc. 

 

• Botas de Proteção com biqueira e sola de aço 

anti-estáticas e de material impermeável: 

Sempre. 

3 - Semi-Máscara de 

Proteção 

Respiratória 

  

• EN 149 

 

• Inalação de gases e/ou 

poeiras; 

• Lesões várias do 

sistema respiratório. 

• FFP1/2: para realização de trabalhos onde há 
libertação de poeiras e partículas sólidas; 

• Com filtro de carvão ativo: para realização de 

trabalhos de soldadura; 

• Com filtros próprios: trabalhos com 

produtos químicos. 

4 - Vestuário de 

Trabalho 

 
 

 

• Lesões várias por 

contato/exposição 

com diversas 
substâncias e 

materiais. 

• Fato de trabalho completo: Sempre; 

• Colocação de capuz ou gola, manguitos: para 

realização de trabalhos de soldadura. Nota: 

Fato de trabalho em material não 

combustível. 

5 - Protetores 

Auditivos 

 
• EN 352 

 

• Lesões do sistema auditivo 

por exposição ao ruído. 

• Para realização de trabalhos em que há recurso 

a equipamentos ruidosos ou quando estes sejam 

utilizados por colegas no mesmo local de 

trabalho. A utilizar nos locais definidos pelos 
responsáveis. 

6 - Capacete de 

Proteção 

 
• EN 397 

 

 

• Lesões várias por 
choque e queda de 
cargas suspensas. 

• Capacete de Proteção justo ao crânio: Sempre 

que haja movimentação de cargas a níveis 

superiores e sempre que ocorra, 
simultaneamente, trabalhos a diferentes 

níveis. 

7 - Óculos de Proteção 

e Viseira de Proteção 

  

• EN 166-F 

 

 

• Irritação Ocular; 

• Feridas Oculares; 

• Etc. 

• Óculos de Proteção totalmente fechados para 

trabalhos onde há projeção de partículas (por 

exemplo: utilização de rebarbadoras), para 
manipulação de produtos químicos e para 

realização de trabalhos de movimentação de 

cargas em ponte rolante; 
• Viseira de Proteção: Para trabalhos de 

soldadura. 

8 - Arnês e Cinto de 

Segurança 

 • EN358/EN36/EN

354 

 

• Lesões múltiplas por 

queda em altura. 

• Arnês e cinto de segurança devidamente 
fechados e presos a corda ou estrutura 

resistente e fixa. 

Utilização: Sempre que sejam realizados 
trabalhos em altura. 

9 - Colete Refletor 

 

• EN471 Classe 2 

• Lesões várias por 
choque, 
esmagamento, etc. 

• Colete refletor apertado e justo em obras 
externas e/ou quando haja indicação do seu 
uso. 

 
 

Certificado de entrega de EPI’s 
 


