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PLANO DE ESTÁGIO 

O Plano de Estágio Curricular foi definido pela orientadora, Dr.ª Inês Tavares, 

Coordenadora de Equipas na TalenterTM  Empresa de Trabalho Temporário, que 

propôs o seguinte plano de estágio: 

1. Atendimento telefónico e presencial de candidatos, colaboradores e empresas-

cliente; 

2. Inserção e tratamento de dados de candidatos e colaboradores no programa 

AHRNET; 

3. Tratamento de processos no programa AHRNET e publicação de anúncios, 

respeitando o Manual de Ofertas da Empresa; 

4. Triagem curricular, agendamento e realização de entrevistas/dinâmicas de grupo; 

5. Pedido de Contratos de Trabalho Temporário, admissões, anulações e cessações 

à Segurança Social (SS), Fundos de Compensação do Trabalho (FCT) e Fundos 

de Garantia de Compensação do Trabalho (FGCT); 

6. Assinatura presencial de Contratos de Trabalho Temporário com colaboradores; 

7. Controlo, envio/receção dos Contratos de Utilização de Trabalho Temporário 

por parte do BackOffice e respetivos clientes; 

8. Realização de exames médicos; 

9. Tratamento de processos individuais de colaboradores e arquivo físico/digital; 

10. Acompanhamento constante ao colaborador, candidatos e clientes; 

11. Contacto com o software de Gestão de Trabalho Temporário, por forma a 

garantir a impressão de Contratos de Trabalho Temporário (CTT), recibos de 

vencimento, entre outros documentos contratuais; 

12. Análise dos recibos de vencimento e posterior explicação aos colaboradores. 
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RESUMO 

O relatório de estágio é o resultado de uma experiência real no âmbito do mercado de 

trabalho e destina-se à conclusão da Licenciatura em Gestão de Recursos Humanos 

(LGRH), no Instituto Politécnico da Guarda (IPG). 

O presente relatório visa descrever as atividades desenvolvidas ao longo do estágio 

curricular realizado na TalenterTM Store de Viseu, empresa que atua, principalmente, na 

área do trabalho temporário.  

O estágio curricular teve a duração de dois meses e meio (11 de junho a 20 de agosto) e 

tinha como objetivo adquirir conhecimentos e competências relacionadas com a área 

dos recursos humanos, aplicando conceitos teóricos no que diz respeito ao 

recrutamento, seleção e contratação de recursos humanos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Trabalho Temporário; Recrutamento e Seleção; Gestão de 

Recursos Humanos; Candidato.  

 

JEL CLASSIFICATION:  

M12  Personnel Management; Executive; Executive Compensation 

M54  Labor Management 

M55  Personnel Economics; Labor Contracting Devices  



 

Relatório de Estágio | iv 

AGRADECIMENTOS 

A todas as pessoas, que de alguma forma dão significado à minha vida, o meu 

agradecimento pelo apoio. 

À TalenterTM Store de Viseu que me acolheu como estagiária e sempre me ajudou no 

quotidiano da empresa. Um enorme obrigado à Dr.ª Inês Tavares pelo convite para 

integrar a equipa, pela ajuda constante e pelos conselhos, todos eles importantes para 

crescer profissionalmente. 

Um agradecimento especial à Dr.ª Sónia Figueiredo pela ajuda, disponibilidade e 

simpatia ao longo do meu percurso na TalenterTM. Juntas, partilhámos conhecimentos, 

histórias e momentos essenciais para o desenvolvimento de um bom ambiente de 

trabalho. 

Agradeço a todos os docentes que fizeram parte do meu percurso pelos conhecimentos 

transmitidos durante a licenciatura. Em especial, um sentido agradecimento à Professora 

Dr.ª Ana Poças pela sua preocupação constante com todos nós e por se posicionar, 

sempre, em defesa dos interesses dos alunos e ainda uma palavra de apreço pela 

dedicação, transmissão de saberes e orientação prestada durante toda a realização deste 

trabalho.  

Às minhas parceiras da vida académica, um obrigada enorme pela vossa amizade e 

pelas palavras de motivação e incentivo que foram fundamentais para a elaboração deste 

relatório. 

Queria ainda agradecer às minhas colegas de estágio, Carolina Neves e Rute Marques, 

pelo companheirismo ao longo do ano letivo e no decorrer do estágio. Sem esta equipa, 

o trabalho não se desenvolvia da mesma forma. 

Por fim, mas não menos importante, dirijo um agradecimento especial à minha mãe, por 

ser um modelo de trabalho e perseverança, pelo seu apoio incondicional e paciência 

demonstrados. Muito obrigada por estares sempre ao meu lado. A ti dedico este 

trabalho! 

 



 

Relatório de Estágio | v 

ÍNDICE GERAL 

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO ......................................................................................... i 

PLANO DE ESTÁGIO .................................................................................................... ii 

RESUMO ........................................................................................................................ iii 

AGRADECIMENTOS .................................................................................................... iv 

ÍNDICE GERAL .............................................................................................................. v 

ÍNDICE DE FIGURAS .................................................................................................. vii 

ÍNDICE DE TABELAS ................................................................................................. vii 

LISTA DE SIGLAS ...................................................................................................... viii 

INTRODUÇÃO ................................................................................................................ 1 

CAPÍTULO I .................................................................................................................... 2 

1. Caracterização da TalenterTM  Empresa de Trabalho Temporário, S.A. ................. 3 

1.1. Cultura Organizacional ...................................................................................... 6 

1.1.1. Interpretar a TalenterTM à Luz dos Tipos de Cultura ..................................... 8 

1.2. Estrutura Organizacional ................................................................................. 10 

1.3. Comunicação Interna e Externa ....................................................................... 12 

1.4. Identificação Sumária das Empresas do Grupo ............................................... 15 

1.4.1. Serviços Prestados ........................................................................................ 16 

1.5. Princípios e Políticas da Empresa .................................................................... 18 

1.6. Caracterização da TalenterTM Store de Viseu .................................................. 19 

CAPÍTULO II ................................................................................................................. 23 

2. Apresentação das Atividades Realizadas na TalenterTM Store de Viseu ................ 24 

2.1. Recrutamento e Seleção ................................................................................... 27 

2.1.1. Divulgação de Anúncios .............................................................................. 35 

2.1.2. Agendamento e Realização de Entrevistas................................................... 39 

2.1.3. Atendimento ao Público ............................................................................... 43 

2.1.4. Admissão às Entidades Oficiais ................................................................... 46 



 

Relatório de Estágio | vi 

2.1.5. Realização de Contrato de Trabalho Temporário (CTT) ............................. 47 

2.1.6. Medicina no Trabalho .................................................................................. 52 

2.1.7. Cessação de Contrato de Trabalho Temporário ........................................... 56 

2.1.8. TalentingTM Plan  Questionário de Satisfação............................................ 58 

2.2. Arquivo Digital e Físico .................................................................................. 59 

2.3. Atividades Não Planeadas ............................................................................... 60 

CONCLUSÃO ................................................................................................................ 64 

BIBLIOGRAFIA ............................................................................................................ 66 

WEBGRAFIA ................................................................................................................ 67 

ANEXOS ........................................................................................................................ 68 

Anexo A   Política do Sistema Integrado de Gestão ................................................. 69 

Anexo B   Políticas de Gestão Ambiental ................................................................. 71 

Anexo C   Normas Básicas de Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho ................ 73 

Anexo D   Política de Privacidade e Proteção de Dados .......................................... 76 

Anexo E   Ficha de Inscrição de Candidatos no AHRNET ...................................... 79 

Anexo F   Ficha de Candidatura ............................................................................... 81 

Anexo G  Documentos Essenciais à Admissão de um Colaborador Estrangeiro ou 

Jovem Estudante que pretenda exercer funções a partir da TalenterTM ...................... 83 

Anexo H  Ficha de Aptidão Médica ......................................................................... 91 

Anexo I  Questionário de Avaliação ......................................................................... 93 

Anexo J  Ficha de Oportunidade Elaborada pela Estagiária ..................................... 97 

 

 



 

Relatório de Estágio | vii 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1  Logótipo da TalenterTM .................................................................................. 3 

Figura 2  Cronologia dos Acontecimentos e Evolução da TalenterTM .......................... 4 

Figura 3  Organograma da TalenterTM ........................................................................ 11 

Figura 4  Esquematização da Comunicação que ocorre na TalenterTM ....................... 13 

Figura 5  TalenterTM Store de Viseu ............................................................................ 19 

Figura 6  Organograma da TalenterTM Store de Viseu ................................................ 20 

Figura 7  Processo de Recrutamento e Seleção ........................................................... 27 

Figura 8  Resposta a uma Candidatura Espontânea..................................................... 31 

Figura 9  Criação de Processos .................................................................................... 32 

Figura 10  ............................................. 36 

Figura 11  Lista de Candidaturas de Emprego ............................................................ 37 

Figura 12  Relação Triangular ETT, Trabalhador Temporário e EUTT ..................... 47 

Figura 13  Software Gestão de Trabalho Temporário ................................................. 50 

Figura 14  Admissão de um Colaborador em B2S ...................................................... 52 

Figura 15  Material para Realização de Exames Médicos .......................................... 53 

Figura 16  Esquematização dos Passos para a Realização de um Exame Médico ...... 54 

Figura 17  Questionário de Acidentes de Trabalho ..................................................... 55 

Figura 18  Envio de Questionário de Saída ................................................................. 58 

 

 

 

ÍNDICE DE TABELAS 

Tabela 1  Análise SWOT da TalenterTM Store de Viseu ...............................................21 

Tabela 2  Tabela de Pré-Aviso de Rescisão de Contrato de Trabalho Temporário ..... 57 



 

Relatório de Estágio | viii 

LISTA DE SIGLAS 

 

ACT  Autoridade para as Condições do Trabalho 

B2S  Born2Score 

CAE  Classificações de Atividade Económica 

CC  Cartão de Cidadão 

CT  Contrato de Trabalho 

CTT  Contrato de Trabalho Temporário 

CUTT  Contrato de Utilização de Trabalho Temporário 

CV  Curriculum Vitae 

DGERT  Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho 

ETT  Empresas de Trabalho Temporário 

EUTT  Empresas Utilizadoras de Trabalho Temporário 

FAM  Ficha de Aptidão Médica 

FCT  Fundos de Compensação do Trabalho 

FGCT  Fundos de Garantia de Compensação do Trabalho 

GARH  Gabinete de Apoio aos Recursos Humanos 

GP   Gestão de Projetos 

IEFP  Instituto de Emprego e Formação Profissional 

INE  Instituto Nacional de Estatística 

IPG  Instituto Politécnico da Guarda 

IRS  Rendimento de Pessoas Singulares 

LGRH  Licenciatura em Gestão de Recursos Humanos 

MTS  Mobile Timesheet Solutions 



 

Relatório de Estágio | ix 

NIB  Número de Identificação Bancária 

NISS  Número de Identificação de Segurança Social 

POPH  Programa Operacional de Potencial Humano 

RH  Recursos Humanos 

SEF  Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 

SGPS  Sociedade Gestora de Participações Sociais 

SHST  Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho 

SIG  Sistema Integrado de Gestão 

SS  Segurança Social 

TIC  Tecnologias de Informação e Comunicação 

TR  Título de Residência 

TT  Trabalho Temporário 

 

 

 



  

Relatório de Estágio | 1 

INTRODUÇÃO 

No âmbito do plano curricular da Licenciatura de Gestão de Recursos Humanos 

(LGRH), do Instituto Politécnico da Guarda (IPG), desenvolveu-se ao longo deste 

trimestre, um relatório de estágio curricular para obtenção de grau académico. 

O presente relatório pretende explicar detalhadamente todas as atividades e 

aprendizagens que a estagiária adquiriu. O estágio tem como objetivo a experimentação 

da realidade vivida nas organizações, proporcionando a oportunidade de pôr em prática 

os conteúdos lecionados ao longo do percurso académico.  

Neste sentido, a organização escolhida para a realização do estágio curricular foi uma 

empresa de trabalho temporário, a  Store de Viseu, sob a orientação da Dr.ª 

Inês Tavares. A estagiária escolheu esta empresa por querer vivenciar de perto a 

vertente do trabalho temporário, que se tornou uma área de interesse e com perspetivas 

de futuro. 

A metodologia adotada para a realização deste relatório foi a análise documental e a 

observação participativa, uma vez que a estagiária registava todos os procedimentos e 

fazia as suas próprias observações acerca das atividades desenvolvidas. Além disso, 

anotava o seu desempenho (pontos fortes e dificuldades) na realização das tarefas 

atribuídas para que, a posteriori, pudesse fundamentar o seu relatório de estágio. 

O relatório está dividido em dois capítulos. O primeiro capítulo apresenta toda a 

caracteriz  - Empresa de Trabalho Temporário, nomeadamente: a sua 

evolução histórica, a organização e comunicação interna/externa, as suas unidades de 

negócio e serviços prestados, bem como a sua visão, missão e valores. Caracteriza 

ainda, a TalenterTM Store de Viseu, uma vez que foi a delegação onde a estagiária 

exerceu funções.  

O segundo capítulo, foca todo o percurso do estágio curricular, incluindo os seus 

objetivos e referindo todas as ações associadas à Gestão Administrativa de Recursos 

Humanos. Destaca-se a utilização de softwares de Gestão de Recursos Humanos, na 

divulgação de anúncios, agendamento e realização de entrevistas, atendimento ao 

público, realização de contratos de trabalho, arquivo e outras atividades não planeadas. 

Por fim, é feita uma reflexão/síntese sobre todo o trabalho desenvolvido e 

aprendizagens adquiridas. 
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CAPÍTULO I 

Caracterização da Empresa TalenterTM  
Empresa de Trabalho Temporário, S.A. 

TM 
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1. CARACTERIZAÇÃO DA TALENTERTM  EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO, S.A. 

A TalenterTM tem como principal objetivo a construção diária de um futuro de 

oportunidades de emprego, garantindo o equilíbrio entre as necessidades das empresas-

cliente e as ambições das pessoas. O lema interno Desafiar o Impossível, marca o ADN 

e a postura da TalenterTM face ao mercado de trabalho e às adversidades que vão 

surgindo. 

A Talent constituída por um grupo de empresas especializadas na gestão do 

talento das pessoas, indo ao encontro das necessidades do mercado de trabalho a nível 

nacional1.  

O símbolo e o logótipo da TalenterTM (Figura 1) foram criados a partir da letra L e do 

número 1. Representa a verticalidade, ou seja, a responsabilidade e a ética 

socioprofissional inerente ao trabalho, e destaca a unicidade, personalização, 

valorização das pessoas, ambição de sucesso e liderança. 

 

 

 

 

 

 

 

A TalenterTM cada vez mais e melhor as pessoas nas suas 

profissões e as empresas nos seus desafios, com o intuito de corresponder às 

expectativas de ambos. Procura investir constantemente nos seus colaboradores, 

considerando-os a vantagem competitiva de qualquer empresa, pois são eles o fator 

diferenciador, criativo e produtivo. Desta forma, apoia as pessoas e as empresas na 

descoberta, no desenvolvimento e na retenção de talentos, proporcionando soluções 

práticas, como: Recrutamento & Seleção, Formação Profissional, Trabalho Temporário 

(TT), Outsourcing e Consultoria de Gestão de Talentos. A implementação destas 

 
1 Informação retirada do website da TalenterTM. Our Talentosophy. 

Figura 1  Logótipo da TalenterTM 
Fonte: www.talenter.com 
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soluções prende-se pela necessidade de contratar colaboradores motivados para o 

trabalho, equipas felizes e clientes satisfeitos, sendo um meio para atingir melhores 

resultados organizacionais. 

Nesse sentido, a TalenterTM é constituída por equipas jovens e dinâmicas, prontas para 

desenvolver as suas funções e abraçar novos desafios. O empenho e o talento das 

pessoas, resulta num ambiente de criatividade, originalidade e produtividade. Todos os 

resultados advêm diretamente da performance das equipas e das suas lideranças, 

ajudando a construir a sua reputação e a carteira de clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

Como mostra a Figura 2, o cronograma da empresa indica que a TalenterTM inicia 

atividade em 1999, com a criação da LusoTemp  Empresa de Trabalho Temporário, 

apostando fortemente no setor de atividade da Construção Civil. Afirmando-se líder 

neste setor, começou a crescer consideravelmente, o que levou à necessidade de investir 

no aumento das infraestruturas. Este crescimento refletiu-se num aumento quer do 

número de empresas-cliente, quer do volume de faturação e de capital humano. 

A partir de 2007, surgiu a necessidade de repensar a estratégia organizacional, por 

forma a investir num futuro mais realista e que satisfizesse cada vez mais e melhor as 

necessidades das empresas-cliente. Esta mudança começou pela diversificação dos 

setores de atividade e dos serviços, surgindo, assim, em 2008, a criação da marca 

TalenterTM  Empresa de Trabalho Temporário, S.A.. Esta marca rege-se pelos mesmos 

valores que a LusoTemp, acrescida de mais oportunidades de desenvolvimento e de um 

posicionamento diferenciador no mercado associado a uma maior valorização do talento 

humano. 

Figura 2  Cronologia dos Acontecimentos e Evolução da TalenterTM 
Fonte: www.talenter.com 
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À medida que o grupo foi crescendo e se especializando, surgiu a oportunidade de 

investir em força em diversos setores de atividade que até então não tinham sido 

explorados. Em 2007 elaboraram-se propostas comerciais com a área da Hotelaria; as 

Telecomunicações entraram em 2008, na área dos call centers; e a Indústria surgiu em 

2009. Os setores da Banca, Seguros, Saúde, Distribuição e Retalho surgiram mais tarde, 

em 2010, pela constante necessidade das empresas-cliente. No mesmo ano surgiu a ideia 

de criar um projeto denominado TalenterTM Academy que apenas entrou em vigor em 

2013.  

No ano de 20122, surgiram novos projetos de Outsoursing3 de Housekeeping4 e Field 

Sales5 e parcerias de Recursos Humanos (RH) no Rock in Rio. Estes projetos constavam 

no Programa Operacional de Potencial Humano (POPH).  

Em 2014, surgiu a TalenterTM Security (labora na área da vigilância) e a TalenterTM 

Drive, na constituição da rent-a-car e aluguer de viaturas. No ano seguinte adquiriram a 

plataforma Flexpeople que permite criar anúncios e exportá-los para outros sites. Mais 

tarde, em 2016, inauguraram a nova sede social da TalenterTM em Carnaxide, crescendo 

cada vez mais em termos de espaço e alocando vários postos de trabalho. Por fim, em 

2018, decidiram distanciar-se da concorrência, apostando no processo de Rebranding da 

TalenterTM.  

Desde então que o seu crescimento tem sido notório, integrando o ranking das 1000 

maiores empresas portuguesas e quarta maior empresa de trabalho temporário. Está 

localizada por todo o território nacional, abarcando vinte e quatro delegações. É também 

reconhecida como um dos grupos detentores das melhores práticas de mercado, tendo 

em atenção a prestação do melhor atendimento ao cliente, melhorias contínuas nos 

processos, participação de mercado em alto crescimento (ex: telecomunicações) e 

superação das expectativas dos clientes e colaboradores. 

 
2 Informação retirada de EXPRESSO (2019). 20 Anos da TalenterTM. 
3 O Outsourcing é um processo de gestão pelo qual se contratam atividades a terceiros, com os quais se 
estabelece uma relação de parceria. Fonte: Teixeira, 2016. 
4 O Housekeeping consiste na eliminação de desperdícios, limpeza e arrumação de divisões. Fonte: 
TalenterTM. Manual do Sistema Integrado de Gestão. 
5 O Field Sales consiste num processo de vendas a nível externo para apresentação do produto ou serviço. 
Fonte: TalenterTM (2019). Our Talentosophy. 
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1.1. CULTURA ORGANIZACIONAL 

A cultura organizacional designa-se por um conjunto de caraterísticas-chave que uma 

organização valoriza  valores essenciais são intensamente acatados e 

amplamente partilhados. (Teixeira, 2016) 

Neste sentido, existem algumas características que traduzem a essência da cultura da 

TalenterTM, como por exemplo a promoção de competências pessoais e profissionais, a 

organização do trabalho em equipas, o foco das pessoas na tomada de decisão, a 

integração departamental e a conceção de um sistema aberto e de partilha de opiniões. 

O grande fator diferenciador são as pessoas, as equipas e os seus talentos e sinergias, 

suscetíveis de promover mudanças significativas nas organizações. Com isto, é de 

destacar a preocupação constante da TalenterTM em investir e desenvolver talentos e 

assumi-los como um compromisso na Visão, Missão e Valores da empresa.  

A visão ão6. Pode ser entendida 

como a direção desejada, o caminho que se pretende percorrer, uma proposta daquilo 

que a empresa deseja ser a médio e longo prazo e, ainda, como espera ser vista por 

todos. No caso da TalenterTM, esta pretende contribuir para um futuro recheado de 

oportunidades de emprego qualificadoras das pessoas e do mercado, assegurando o 

equilíbrio entre as necessidades das empresas e as ambições das pessoas. Como refere o 

fundador da TalenterTM, César Santos, Nós Somos os Humanos dos Recursos Humanos. 

A missão é tida como o detalhamento da razão de ser da empresa, ou seja, é o porquê da 

empresa. Na missão, estão acentuadas as previsões das conquistas futuras e como a 

empresa espera ser reconhecida. A missão da TalenterTM passa por potenciar o talento 

zando mprego do futuro. Pretende ser uma marca líder, 

inovadora e impulsionadora de talentos, com o objetivo de criar valor a todos os seus 

colaboradores, clientes e parceiros, conquistando, continuamente, a sua preferência7.  

Os valores demonstram a essência de uma empresa, aquilo que ela é e pretende ser. Os 

valores da TalenterTM são muito importantes, pois é através deles que todos crescem, 

tanto enquanto indivíduos, como organização. 

 
6 Informação adaptada de TEIXEIRA, Dina (2016). Material Didático de Apoio às Aulas da Unidade 
Curricular de Gestão das Organizações. 
7 Informação retirada do website da TalenterTM. Our Talentosophy. 
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Desta forma, a empresa pretende torná-los parte integrante do dia-a-dia, no que diz 

respeito a: 

 OCCUPASSION  Paixão, Capacidade Transformadora e Ética 

A TalenterTM possui especialistas na gestão de pessoas, com o objetivo de avaliar o 

candidato e colocá-lo a exercer funções na área ideal. Nesta perspetiva, pode-se dizer 

que a paixão partilhada pelos elementos desta empresa são as pessoas, a criação de 

novos postos de trabalho e o mundo que ainda há para explorar.  

O mesmo se verifica no comportamento dos colaboradores, através da paixão e do 

empenho que transmitem na execução das suas funções. Isto faz com que se sintam 

motivados para desempenhar esse trabalho, permitindo um constante desenvolvimento 

pessoal e profissional. 
 

 HUMANIZACTION  Inovação, Flexibilidade e Espírito Visionário 

A TalenterTM valoriza a habilidade que as empresas têm de mudar, de fazer algo 

diferente e de se adaptarem às novas exigências dos clientes e/ou mercado. Por detrás de 

uma empresa estão os colaboradores e estes devem manter uma atitude proativa e 

competente orientada para um serviço de qualidade. Espera-se que os objetivos 

organizacionais sejam superados e não haja medo de falhar, mas sim de inovar e ser 

flexível nas respostas e na capacidade de desenvolver soluções criativas. 
 

 WEMOTIONAL APPROACH  Proximidade, Compromisso e Relação 

A TalenterTM pretende manter uma relação de proximidade com os seus candidatos, 

colaboradores e clientes. Compromete-se a acompanhar as suas necessidades, 

procurando identificar as suas expectativas, de forma a oferecer um serviço 

personalizado e de elevada qualidade, gerando valor para ambas as partes.  

 

A humanização das relações que se estabelecem é um aspeto importante no 

relacionamento dos consultores com os seus candidatos, colaboradores e clientes. A 

TalenterTM empreende, desenvolve e participa num conjunto de projetos e parcerias de 

Responsabilidade Social, onde se destaca a TalentingTM Society. Este projeto 

proporciona serviços gratuitos para cidadãos estrangeiros, como serviços de saúde e 

formação profissional, com o objetivo de integrá-los no mercado de trabalho.  
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1.1.1. INTERPRETAR A TALENTERTM À LUZ DOS TIPOS DE CULTURA 

A cultura organizacional inclui o conjunto de regras, valores, crenças, processos e 

procedimentos que funcionam na partilha e troca de informações entre os elementos de 

uma empresa. Neste sentido, e fazendo um paralelismo com a matéria lecionada ao 

longo da licenciatura, criaram-se diversas tipologias culturais: Apolo, Atena, Zeus e 

Dionísio. Estas dividem-se em duas componentes variáveis: a formalização e a 

centralização8. 

Pode-se interpretar a TalenterTM à luz de dois tipos de culturas, a cultura de Adocracia e 

a cultura de Apoio9. Verificou-se, através de entrevistas e conversas informais que o 

clima organizacional se baseia no pioneirismo, criatividade e inovação, adaptação ao 

meio envolvente, manutenção da coesão entre colaboradores, incentivo à participação, 

confiança, sentimentos de pertença, motivação, liderança, desenvolvimento de pessoas, 

contrato psicológico e cooperação. 

A cultura de Apolo (ou de função) é estruturada a partir da definição do papel a 

desempenhar e não do indivíduo. Parte do pressuposto que este é um ser racional e que 

tudo pode ser visto a partir de uma abordagem racional e lógica. Aqui está presente uma 

cultura com elevada centralização, isto é, o poder de decisão é somente detido pelos 

gestores de topo ou delegado a gestores de nível médio-baixo. A formalização também 

assume um grau elevado, onde todas as regras, procedimentos, instruções e 

comunicações são formalizados ou escritos. 

A cultura Atena (ou de projeto) está associada à imagem de rede e de uma cultura 

vocacionada para a resolução de problemas. O colaborador é tido como fonte de 

influência e incentiva-se o recurso à intuição, à criatividade e à inovação. As 

organizações que adotam esta cultura potenciam o espírito de equipa e o sentido 

criativo, sem esquecer o atingir de objetivos. Nesta cultura ocorre uma baixa 

centralização dos processos, envolvendo um maior número de indivíduos na tomada de 

decisões, viabilizando um maior acesso a informações e oportunidades emergentes. Por 

outro lado, a formalização é elevada, o que poderá conduzir à eficiência dos processos 

(confiabilidade, previsibilidade e organização elevada); ou à ineficiência (grau de 

flexibilidade e espontaneidade baixos).  
 

8  Informação adaptada de MATOS, Carlos (2017). Centralização e Formalização Organizacional.  
9 Informação adaptada de FIGUEIREDO, Elisa (2019). Material Didático de apoio às aulas da Unidade 
Curricular de Diagnóstico e Intervenção nas Organizações. 
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A TalenterTM define-se como uma organização com considerável formalização, uma vez 

que as políticas são explicitamente articuladas e escritas, existe uma descrição de 

funções, organogramas, planos estratégicos/operacionais e sistemas de definição de 

objetivos. 

Em momento algum restringe a flexibilidade organizacional nem desencoraja o espírito 

de iniciativa, demonstrando existir uma relação positiva entre formalização e inovação 

nos seus processos. No que diz respeito à centralização do poder, é assegurado um 

equilíbrio entre a centralização e a descentralização das tarefas, uma vez que somente 

assim se torna viável a manutenção da flexibilidade e da capacidade de resposta. 

Pode-se verificar que esta empresa é constituída, maioritariamente, por líderes que 

influenciam as pessoas, levam-nas a seguir o caminho que acham mais correto, 

envolvem os colaboradores e agem de acordo com os objetivos da organização. 

Retiram-se estas conclusões uma vez que se observou o sucesso constante dos projetos, 

um grande companheirismo, sentido de lealdade, cumplicidade e espírito de equipa. 

César Santos, Diretor Geral da TalenterTM, diz-nos que a gestão setorial evoluiu, a 

evolução tecnológica foi tremenda, mas a forma de gerir as pessoas continua a ser a 

mesma e é aí que está o trabalho. Precisamos de pessoas que liderem, motivem, 

trabalhem comportamentos e emoçõe Para se poder alcançar fatores como a 

produtividade, qualidade e inovação precisamos de pessoas e equipas felizes, 

dedicadas e envolvidas a 200% no trabalho10.  

Através deste excerto, pode-se constatar que o trabalho em equipa é fundamental para a 

criação de sinergias, desenvolvimento de conhecimentos e descoberta de melhores 

soluções. Saber liderar é crucial para o atingir de objetivos organizacionais e pressupõe 

a análise de sentimentos e reações, sobretudo em momentos de maior pressão e 

potenciais conflitos. 

A TalenterTM possui um tipo de liderança mais participativo, dando liberdade aos seus 

colaboradores e colegas de exporem as suas ideias e terem uma posição ativa nas 

tomadas de decisão. As relações interpessoais são cada vez mais emocionais e essas, 

como noutras, nenhuma máquina pode substituir. 

 
10 Testemunho no TalentingTMAfter-Sun Sessions. Diretor da TalenterTM César Santos.  
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1.2. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

As organizações têm sido estruturadas de acordo com as funções exercidas pelos 

diversos órgãos, através do relacionamento hierárquico e funcional entre eles e não de 

acordo com a estratégia adotada. (Picchiai, 2010) 

Picchiai (2010), diz-nos que a estrutura organizacional permite identificar claramente 

quais as tarefas a executar, organiza as funções e determina responsabilidades. Desta 

forma, pode-se dizer que uma empresa corretamente estruturada se torna eficiente, pois 

conta com colaboradores que sabem quais são os seus papéis dentro da organização, 

sendo possível traçar medidas de desempenho por colaborador. A estrutura reflete-se na 

produtividade, na excelência da gestão e permite gerir melhor os indicadores de 

desempenho. 

As estruturas organizacionais podem ser verticais (as decisões são tomadas em níveis 

hierárquicos) ou horizontais (maior conhecimento entre pessoas da mesma área). 

Existem ainda vários tipos de estrutura, como por exemplo: estrutura linear, linear de 

staff, informal, matricial, territorial, holográfica, funcional, estrutura por projetos e 

estrutura com colegiados. Estas estruturas podem apresentar características mais rígidas, 

outras mais flexíveis, todavia, alguns aspetos podem vir a complementar-se. O essencial 

é que funcione de maneira eficaz, unindo esforços para atingir os objetivos e cumprir a 

missão da organização. 

No caso da TalenterTM verifica-se a adoção de uma estrutura maioritariamente 

funcional, sendo que está organizada em departamentos (técnico e jurídico, 

comunicação, financeiro, inovação & desenvolvimento, ambiente e qualidade, 

comercial, gestão de talentos e de projetos) e existe um chefe para cada função ou área 

de conhecimento, como é possível observar a partir da análise do seu organograma 

(Figura 3). Além disso, também adota uma departamentalização geográfica pelo facto 

do grupo TalenterTM estar disperso territorialmente pelo país. A relação entre os 

superiores hierárquicos está bem definida, no entanto existe a liberdade e o à vontade de 

propor medidas ou projetos. 
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1.3.  COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA 

A comunicação nas empresas tem vindo a conquistar um espaço cada vez mais central. 

Este interesse prende-se com o facto da comunicação se constituir como um fenómeno 

inerente às organizações, embora resultando, sobretudo, da importância estratégica que 

lhe tem vindo a ser atribuída. Assim, torna-se cada vez mais importante investir nela, de 

forma a facilitar toda a gestão organizacional e melhorar o relacionamento entre 

trabalhadores, clientes e candidatos. 

A TalenterTM preocupa-se quer com a comunicação interna, quer com a comunicação 

externa, de forma a garantir que toda a informação pertinente seja comunicada para os 

distintos stakeholders/partes interessadas no âmbito do Sistema Integrado de Gestão. A 

comunicação utilizada assume diversos tipos, como a comunicação vertical, horizontal 

e/ou diagonal. 

A comunicação horizontal ocorre entre os colaboradores do mesmo nível hierárquico, 

sejam eles do mesmo departamento ou não11. Este tipo de comunicação permitiu às 

estagiárias uma melhor coordenação das tarefas, compartilhando informações 

importantes entre distintas equipas. A comunicação é feita verbalmente ou por escrito. 

A comunicação vertical12 corre entre os vários níveis hierárquicos da empresa, por 

exemplo, a comunicação entre a tutora e as estagiárias. Dentro deste tipo de 

comunicação, destaca-se a vertical ascendente (acontece de baixo para cima, isto é, 

quando as estagiárias pretendem entrar em contacto com a tutora) e a vertical 

descendente (acontece de cima para baixo, por exemplo, comunicados que a tutora 

pretenda transmitir às estagiárias). Esta comunicação é feita verbalmente (quando 

presentes na delegação ou via telemóvel) e por escrito (por e-mail). 

Na comunicação diagonal, a informação flui entre diversas equipas e departamentos. 

Por exemplo, quando o diretor financeiro necessita de obter dados acerca dos clientes, 

solicita, via telefone ou via e-mail, informações a um colega do departamento comercial 

(quem cria as propostas) ao invés de fazê-lo através do diretor desse departamento. O 

principal objetivo é facilitar o fluxo de comunicação entre os colegas de diferentes 

níveis de gestão.  

 
11 Informação adaptada de ALEXANDRE, José (2017). Material Didático de apoio às aulas da Unidade 
Curricular de Gestão da Formação. 
12 Informação adaptada de VIVAINTRA (2017). Comunicação Horizontal e Vertical. 
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Na TalenterTM, uma comunicação eficiente pressupõe a interação entre as pessoas, uma 

troca ou uma partilha de opiniões, informações e mesmo sentimentos e emoções. 

Considera-se que é desta forma que surge a empatia, que permite estreitar laços, 

fortalecer os relacionamentos e promover a cooperação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A gestão da TalenterTM assegura o estabelecimento dos processos de comunicação 

apropriados à organização que garantam a eficácia do sistema de gestão. Na Figura 4, 

explica-se todo o procedimento aplicável à comunicação interna e externa, considerada 

como pertinente no âmbito da qualidade, segurança e saúde no trabalho, ambiente e 

responsabilidade social. 

Os motivos de comunicação de caráter interno poderão ser de diversa índole, 

nomeadamente da direção geral para os colaboradores, com o intuito de transmitir as 

políticas de gestão, mudanças organizacionais ou medidas de controlo de custos. Por 

sua vez, também podem ser transmitidas informações do responsável de RH para os 

colaboradores, indicando quais as suas funções e responsabilidades, tratando das 

admissões e cessações, protocolos, férias, estágios e eventos. 

1 
Comunicação Interna/Externa 

Comunicação 

2 
Motivos de Comunicação 

4 
Validação 

5 
Canal de Comunicação 

6 
Comunicação 

7 
Arquivo 

3 
Identificação da Necessidade 

Figura 4  Esquematização da Comunicação que ocorre na TalenterTM 
Fonte: Elaboração Própria 
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Ao departamento de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho (SHST) cabe transmitir os 

riscos dos postos de trabalho e aspetos relacionados com o planeamento de emergência, 

bem como consulta sobre a avaliação de riscos. É da responsabilidade dos 

colaboradores transmitir quaisquer situações anómalas/emergência e/ou incidentes/não 

conformidades. 

Os motivos de comunicação de caráter externo abrangem situações como a divulgação 

de serviços e projetos, resposta a solicitações, comunicação de acidentes graves e 

situações de emergência. 

Sempre que se identifique a necessidade de comunicação interna, o colaborador deve 

enviar um e-mail para o responsável de RH a solicitar a sua publicação. Caso o assunto 

se prenda com a deteção de não conformidade, esta será analisada pelo gestor e são 

definidas e implementadas ações para corrigi-las. 

Todas as comunicações terão que ser validadas quer pelo responsável dos RH, como 

pelos responsáveis das direções ou coordenações. Sempre que a proposta de 

comunicação for recusada, o responsável deverá informar o preponente do motivo da 

recusa. 

A escolha do canal de comunicação depende dos destinatários e do motivo da 

comunicação. Caso a comunicação interna seja para todos os colaboradores, a escolha 

deve recair pela intranet ou, em alternativa, um e-mail. Se for individualmente deverá 

ser presencial ou telefónico e, só em última instância, por e-mail. 

Independentemente do canal de comunicação utilizado, as comunicações internas de 

caráter geral devem ficar disponíveis na intranet durante o período a que dizem respeito. 

Caso se trate de comunicação externa, a mesma será veiculada de acordo com o teor e a 

entidade externa envolvida, podendo ser feita através de: canal/impresso próprio (da 

entidade externa), internet (site), e-mail, newsletters, brochuras, flyers, folhetos, 

imprensa (press release). 

Após a validação e seleção do canal de comunicação, procede-se à divulgação da 

informação/comunicação que poderá, ou não, implicar o follow up da mesma. As 

solicitações são objeto de análise, documentação, resposta e arquivo. 
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1.4. IDENTIFICAÇÃO SUMÁRIA DAS EMPRESAS DO GRUPO 

A TalenterTM tem vindo a consolidar a sua posição no mercado e a construir uma base 

sólida empresarial com uma estratégia de partilha de informação e gestão centralizada, 

dando assim robustez e sentido progressivo aos seus negócios.  

A diversificação deste grupo faz com que seja possível construir uma vasta rede de 

negócios e parceiros, constituindo uma forte capacidade comercial e de investimento 

seguro. Presente em várias partes do país, a TalenterTM atua em diversos setores de 

atividades, abarcando um conjunto de empresas a nível nacional. 

Além das empresas referidas em tópicos anteriores, destaca-se13: 

 TalenterTM  Sociedade Gestora de Participações Sociais (SGPS) 

Nesta empresa, destaca-se a prestação de serviços técnicos de administração e 

gestão a empresas que detenham participações, devendo a prestação de serviços 

ser objeto de contrato escrito. 

 TalenterTM  Gestão de Projetos, S.A. 

A Gestão de Projetos (GP) presta serviços, como: contabilidade, 

comercialização de equipamentos e aplicações informáticas, serviços de 

distribuição, reposição e organização de eventos. Pretende, de igual forma, 

qualificar e requalificar jovens e adultos, apostando na sua formação para 

ingresso profissional. Procede também ao diagnóstico de necessidades, planos 

de ação e consequente acompanhamento, prestando serviços de consultoria de 

recursos humanos e gestão.  

 TalenterTM 24  Serviços Permanentes 

A TalenterTM 24 presta serviços em diversas áreas, como: telecomunicações, 

informática, outsourcing, marketing, estudos de mercado e sondagens de 

opinião, gestão, projetos, empreitadas, ensaios e análises técnicas, investigação, 

secretariado, entre outros. 

 L4I Investiments  Look for Investiments 

A L4I é uma empresa que compra, vende e gere imóveis. Além disso, também 

presta auxílio nas áreas da construção civil e obras públicas.  

 
13 Informação adaptada de Manual do Sistema Integrado de Gestão. 
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1.4.1. SERVIÇOS PRESTADOS14 

A TalenterTM é uma empresa que prima pela prestação de serviços de qualidade e 

procura traçar soluções à medida das necessidades de cada cliente, valorizando o talento 

de cada colaborador. Os serviços ao dispor são: Recrutamento & Seleção; Formação 

Profissional; Cedência Temporária; Outsourcing e Consultoria.  

O Processo de Recrutamento e Seleção abarca profissionais especializados para 

responder às necessidades das empresas-cliente. Inicialmente, a equipa receciona a 

ordem de venda devidamente preenchida e com os anexos necessários (proposta com a 

metodologia; descritivo do perfil; valor a faturar e garantias). De seguida, procede-se à 

captação e identificação de candidatos, seguido da triagem de candidaturas. A 

posteriori, disponibiliza-se ao cliente uma Short-list & TalentingTM Report com os 

nomes dos candidatos com o perfil mais adequado à função. Neste procedimento são 

avaliados aspetos como a experiência, a motivação para o trabalho e a postura do 

candidato. Após encaminhamento para entrevista ao cliente, ocorre a seleção do 

candidato, seguido do envio do pedido de faturação. O principal foco da TalenterTM é o 

acompanhamento do cliente, por forma a melhorar processos que possam não estar a 

corresponder. 

A TalenterTM realiza Serviços de Formação Profissional orientados para dois tipos de 

público: TalentingTM You (público em geral, interempresas) e TalentingTM Your 

Company (empresas-cliente, intraempresas), conforme proposta e requisitos dos 

clientes. É da competência das consultoras de RH fazer um diagnóstico das 

necessidades formativas e colmatá-las através da implementação de cursos de formação. 

Assim, os colaboradores têm a possibilidade de adquirir novas competências e 

corresponder às expectativas das empresas-cliente. 

Sendo uma empresa acreditada pela Direção Geral do Emprego e das Relações de 

Trabalho (DGERT), todos os cursos de formação desenvolvidos são certificados. Surge, 

assim, a TalenterTM Academy que tem um papel preponderante na formação dos seus 

colaboradores, através do planeamento de formações teóricas e práticas. Definidos os 

objetivos da ação de formação, é necessário recrutar colaboradores interessados para a 

poder implementar. De seguida, são avaliados todos os aspetos da formação e é 

realizado um relatório de aprendizagem. 
 

14 Informação adaptada de 19) Manual do Sistema Integrado de Gestão. 
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A TalenterTM recebe pedidos de clientes para cedência temporária de recursos humanos. 

Uma vez adjudicados, os pedidos são tratados considerando os requisitos definidos pelo 

cliente ou pela legislação. O recurso a este serviço é cada vez mais procurado pelas 

empresas, por forma a resolver situações inesperadas, como é o caso da substituição 

imediata de colaboradores, situações pontuais e eventos que necessitam de um 

acréscimo significativo de participantes. 

O facto da TalenterTM possuir uma extensa base de dados a nível nacional, permite 

partilhar com as empresas-cliente uma diversidade de candidatos de diferentes setores 

de atividade, com perfis e competências distintas. 

A TalenterTM proporciona Serviços de Outsourcing de serviços (assumindo a execução 

autónoma de um determinado serviço do cliente) e de processos (execução autónoma de 

processos de gestão do cliente). Em ambos os casos, o serviço prestado é formalizado 

pela adjudicação do serviço em causa. Estas equipas são especializadas no ramo, tendo 

como objetivo apoiar os seus clientes nos mais diversos processos, colmatando 

necessidades que possam existir. 

A TalenterTM procura diferenciar-se ativamente pela capacidade de adaptação e pela 

constante Consultoria e acompanhamento personalizado das equipas. Assim sendo, 

proporciona ao cliente apoio em todos os processos inerentes à gestão de talentos, como 

o diagnóstico de necessidades organizacionais e identificação e avaliação de talentos. O 

principal objetivo passa por aumentar a produtividade e obter desempenhos de 

excelência. 

Todos estes processos são monitorizados e traduzem inputs à melhoria através de 

ferramentas próprias. Com base nestes dados, o desempenho e a conformidade do 

Sistema de Gestão e Qualidade é avaliado e são definidas as ações de melhoria 

necessárias. O Processo de Gestão da Melhoria integra o tratamento de não 

conformidades, incidentes na prestação do serviço, ações corretivas e ações preventivas. 
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1.5.  PRINCÍPIOS E POLÍTICAS DA EMPRESA15 

As políticas empresariais estabelecem as bases da TalenterTM por meio da definição dos 

objetivos, desafios e metas que precisam de ser alcançados. 

A Política do Sistema Integrado de Gestão da TalenterTM (Anexo A) assenta na 

valorização das pessoas, dos seus diferentes tipos de talento e na especialização setorial, 

que se traduzem numa prestação de serviços de qualidade e no respeito pelos valores de 

sustentabilidade. Esta política pretende melhorar continuamente o desempenho do 

Sistema Integrado de Gestão (SIG), através de rigor na medição, avaliação, revisão e 

implementação de ações de melhoria necessárias. 

A TalenterTM está consciente de que todas as atividades humanas têm impactos no 

ambiente e, por isso, procura alcançar um bom desempenho ambiental adotando 

Políticas de Gestão Ambiental (Anexo B). Reforçar a consciencialização ambiental é 

um aspeto importante para a aplicação de boas práticas.  

As Normas Básicas de Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho (Anexo C) 

abrangem um conjunto de metodologias cuja finalidade é a prevenção de acidentes ou 

doenças/lesões profissionais através da minimização dos riscos associados, promovendo 

um ambiente de trabalho seguro e saudável. Proteger cada colaborador e dar-lhes o 

acesso aos serviços de saúde necessários é um princípio fundamental. 

A Política de Privacidade e Proteção de Dados (Anexo D) aplica-se a todos os dados 

e a 

confidencialidade no tratamento bem como a segurança de todas as candidaturas 

recolhidas no âmbito de processos de recrutamento e seleção, de formação e demais 

processos de emprego (gestão contratual, avaliação de desempenho, etc.). 

 
15 Informação adaptada de Manual do Sistema Integrado de Gestão. 
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1.6.  CARACTERIZAÇÃO DA TALENTERTM STORE DE VISEU 

O estágio curricular descrito no presente relatório decorreu na TalenterTM  Empresa de 

Trabalho Temporário S.A, na delegação de Viseu (Figura 5) e teve uma duração de 400 

horas, desde o dia 11 de junho ao dia 20 de agosto de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na delegação de Viseu, as principiais áreas de negócio são: Hotelaria e Restauração, 

Indústria, Construção Civil e Comércio. Dentro destas, a estagiária manteve maior 

contacto com as duas primeiras, ajudando em alguns processos de recrutamento e 

seleção nas restantes áreas. 

Esta delegação conta com cinco colaboradores, possuindo um departamento de 

consultoria e um departamento comercial (Figura 6).  

A responsável pelas delegações da zona Norte e Centro é a coordenadora Dr.ª Helena 

Araújo, que supervisionava todo o trabalho desenvolvido pelos elementos de Viseu, 

Porto, Vila Nova de Gaia, São João da Madeira e Aveiro. 

Ao departamento de consultoria estão afetos três colaboradores: Dr.ª Sónia Figueiredo 

(consultora de recursos humanos), Dr.ª Inês Tavares (coordenadora de equipas) e Dr. 

António Santos (marcador de hotelaria). No departamento comercial está presente uma 

gestora comercial, Dr.ª Sónia Santos. Todos os elementos da TalenterTM Store de Viseu 

pertencem à Direção de Gestão de Talentos. 

Durante o estágio, a TalenterTM Store de Viseu contava com três estagiárias, Carolina 

Cercas, Carolina Neves e Rute Marques responsáveis por prestar consultoria na 

delegação.  

Figura 5  TalenterTM Store de Viseu 
Fonte: Autoria Própria 
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O posto de trabalho das estagiárias encontrava-se na receção. Assim, conseguiam 

visualizar a entrada e saída dos candidatos, colaboradores ou clientes, uma vez que o 

sistema apenas permitia abrir a porta do lado de dentro por motivos de segurança. 

Cada consultora ou estagiária de RH tinha uma mesa larga, próximas umas às outras, 

para facilitar o trabalho a desenvolver. De frente, estavam dispostas cadeiras para que os 

utilizadores de TT pudessem sentar-se e colocar as suas questões. Em cada posto, 

estavam presentes separadores acústicos por forma a respeitar a privacidade entre postos 

de trabalho.  

A TalenterTM caracteriza-se como amiga do ambiente e fazer a reciclagem é um 

fator-chave nesta empresa. Deste modo, na copa da Delegação de Viseu, estava presente 

um caixote para os diferentes materiais a reciclar, vidro (verde), plástico e metal 

(amarelo), papel e cartão (azul) e pilhas (vermelho). 

A relação entre os colegas da delegação era positiva, debatíamos assuntos diários e, em 

equipa, criávamos sinergias que resultavam numa mais-valia para a empresa.  

Marcador/a de 
Hotelaria 

Coordenador/a 
de Equipas 

Consultor/a de 
RH 

Coordenador/a Gestão de Talentos 

COORDENAÇÃO NORTE 

DEPARTAMENTO 
COMERCIAL 

DEPARTAMENTO DE 
CONSULTORIA 

Gestor/a 
Comercial 

DIREÇÃO GESTÃO DE 
TALENTOS 

Diretor/a Gestão de Talentos 

Figura 6  Organograma da TalenterTM Store de Viseu 
Fonte: Elaboração Própria 
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Para uma melhor análise do funcionamento da delegação, a estagiária elaborou uma 

Análise SWOT que se caracteriza por uma ferramenta que permite fazer um diagnóstico 

estratégico da empresa. Serve para detetar os pontos fortes (Strengths) e fracos 

(Weaknesses) ao nível interno, bem como as oportunidades (Opportunities) e as 

ameaças ao nível externo (Threats). Na Tabela 1, apresenta-se a Análise SWOT: 
 

 

Fonte: Elaboração Própria 

Tabela 1  Análise SWOT da TalenterTM Store de Viseu 
   

Pontos Fortes  Pontos Fracos  
   

Marca reconhecida com qualidade e 
notoriedade no mercado 

 
Poucos RH para dar suporte à estratégia 
de crescimento definida 

   

Rapidez nas respostas ao cliente  
Défice de capacidade de resposta do 
departamento comercial 

   

Variedade de serviços com qualidade e 
fiabilidade 

 
Problemas internos operacionais ao nível 
da dependência do departamento de 
BackOffice 

   

Boa localização  Dificuldade em fidelizar clientes 
   

Recursos humanos qualificados e 
competentes 

 
  

Boas relações interpessoais, equipa 
jovem e motivada 

 

   

Oportunidades   Ameaças 
   

Possibilidade de entrada em novos 
mercados/segmentos 

 
Concorrência a nível nacional (saturação 
do mercado) 

   

Sinergias e protocolos com novas 
entidades e novos parceiros 

 
Parceiros que não cumprem com os 
procedimentos 

   

Crescimento por via de parcerias  Oscilações de mercado 
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Apesar da TalenterTM Store de Viseu apresentar um bom posicionamento face às 

pressões do mercado, existem, como em todas as empresas, forças e fraquezas que 

podem trazer vantagens e desvantagens, respetivamente, para o seu desempenho. Posto 

isto, apresenta-se de seguida, alguns aspetos que poderão ser melhorados:  

 Recrutamento e Seleção 

Cumprir com rigor os critérios e pré-requisitos das empresas-cliente. 

 

 Departamento Comercial 

Realização de reuniões semanais ou eventualmente quinzenais para identificar o 

nível de satisfação do cliente e para definição de novas estratégias comerciais. 

 

 Estrutura da TalenterTM Store de Viseu 

Contratação de mais consultores de RH especializados para dar reforço ao 

desenvolvimento da delegação de Viseu;  

Descentralização dos serviços por forma a não sobrecarregar os colegas da Sede 

Social e não atrasar os processos. 
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2. APRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA TALENTERTM STORE DE VISEU 

No início do estágio foram definidas em conjunto com a coordenadora de equipas, Dr.ª 

Inês Tavares, as atividades a desenvolver ao longo das 400 horas previstas para a 

realização do estágio curricular. 

Este capítulo tem por objetivo a descrição dessas atividades, procurando fazer uma 

contextualização destes processos e da sua importância na gestão de recursos humanos, 

e simultaneamente fazer um balanço dos aspetos positivos/dificuldades sentidas na sua 

concretização.  

O acolhimento de um estagiário numa empresa é fundamental para transmitir 

eficazmente todas as informações necessárias ao desempenho das suas funções. Permite 

estabelecer relações interpessoais com o tutor e restante equipa, pelo que o estagiário 

deverá sentir-se à vontade para colocar quaisquer questões que possam vir a surgir. 

A TalenterTM teve a preocupação em acolher e integrar as estagiárias16, pelo que, no 

primeiro dia, foram definidos aspetos essenciais, tais como: o destacamento do 

colaborador responsável por supervisionar a estagiária (Dr.ª Sónia Figueiredo) e a 

definição do tutor responsável pelo acompanhamento e avaliação (Dr.ª Inês Tavares). 

Foi feita também uma visita às instalações da delegação e a explicação de todas as 

regras relevantes relacionadas com o seu funcionamento. 

A estagiária teve a oportunidade de reunir com a tutora responsável que definiu o Plano 

de Estágio e atribuiu as primeiras tarefas. Foram esclarecidas algumas dúvidas e 

estabelecido o horário de entrada e saída, bem como a hora de almoço. 

Foi-nos apresentada a equipa de Viseu, sendo que cada um dos colaboradores 

disponibilizou algum tempo para se apresentar e explicar, resumidamente, a sua função 

e respetivas tarefas. Este aspeto foi muito valioso, permitindo compreender a cultura da 

empresa e garantir uma melhor adaptação e integração. 

De referir ainda que, antes do início do estágio, a equipa TalenterTM tinha garantido que 

o posto de trabalho da estagiária estaria devidamente equipado. Assim, desde o primeiro 

dia, a estagiária dispunha de todo o material necessário à realização das suas tarefas 

(computador, material de escritório, impressora e telefone fixo).  

 
16 Na delegação de Viseu, encontravam-se, neste período, três estagiárias. 
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A hora de almoço, desde o primeiro dia, revelou-se um momento de convívio informal e 

descontraído, facilitando a integração das estagiárias.  

Apesar da calorosa receção, a primeira semana de estágio foi um pouco complicada. A 

estagiária não tinha quaisquer conhecimentos acerca dos programas utilizados e, a 

princípio, considerou-os complexos. De destacar o papel da supervisora Dr.ª Sónia 

Figueiredo que foi essencial, ajudou a compreender todos os processos, explicitando 

como se procediam todas as tarefas.  

Além do acolhimento prestado na delegação onde a estagiária iria exercer funções, 

proporcionou-se uma visita às instalações da Sede Social da TalenterTM

de Acolhimento Interno da TalenterTM da semana de 

estágio e reuniu todos os novos estagiários. 

Esta integração permitiu conhecer os representantes máximos de cada departamento, 

com os quais, futuramente, poderia ser necessário entrar em contacto para resolver 

determinadas questões. Deram-nos a conhecer a filosofia da TalenterTM, a sua história, 

os seus objetivos, missão, visão e valores pelos quais se regem.  

Inicialmente, reunimos numa sala de convívio, onde cada estagiário se apresentou, 

destacando o motivo pelo qual decidiu integrar a equipa. Os colegas da Sede 

apresentaram-se, explicaram em que consistiam os seus cargos e puseram-nos, de 

imediato, à vontade para esclarecer quaisquer dúvidas.  

De seguida, proporcionaram-nos uma visita guiada às instalações, apresentando os 

colegas de cada departamento, as salas de reunião, as áreas de convívio e a zona de 

refeição. A Sede Social tem um layout bastante chamativo, inovador e dinâmico, 

apresentando espaços amplos, com boa iluminação, cores de parede que transmitem 

tranquilidade, fatores que estimulam a criatividade do colaborador.  

Com o objetivo de estimular um ambiente de trabalho descontraído e proporcionar uma 

melhor qualidade de vida ao colaborador, foi colocado um escorrega no centro das 

instalações.  

Apenas os responsáveis máximos de cada departamento possuem um escritório pessoal. 

Os restantes colegas trabalham numa sala de trabalho dinâmica, onde todos podem 

interagir entre si de uma forma fácil e ampla. Deste modo, não existem portas, as mesas 
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de trabalho são colocadas frente a frente e ao lado umas das outras com o propósito de 

facilitar o trabalho desenvolvido e a comunicação possa fluir mais facilmente.  

Esta sessão de integração foi, sem dúvida, uma mais-valia. A estagiária conheceu todos 

os novos colegas e teve a oportunidade de interagir com os presentes. Todos os 

estagiários se tr pela chefia) e não como meros 

estagiários. Esta foi também uma oportunidade para trocar de ideias, sugestões de 

melhoria e novas alternativas para o desenvolvimento do trabalho. Este encontro foi 

uma fonte de motivação para o desenvolvimento do estágio curricular. 
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2.1. RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

Descrição do Processo 

O Recrutamento e a Seleção são fases do mesmo processo, que se complementam. O 

recrutamento resulta da necessidade de empregar novo pessoal, procurando, para esse 

efeito, atrair candidaturas adequadas17. A seleção é um processo de escolha de uma ou 

mais pessoas qualificadas entre uma série de candidatos, comparando os requisitos 

exigidos pela empresa-cliente e as competências dos candidatos para assumir 

determinado cargo, tendo por base a utilização de técnicas adequadas. 

A Figura 7 caracteriza o modo como se processa o recrutamento e seleção da TalenterTM 

caso uma empresa (empresa-cliente) decida recorrer aos seus serviços.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicialmente, procede-se a uma reunião com o cliente, para serem discutidos aspetos 

contratuais e definido o perfil do colaborador. Os critérios de recrutamento variam 

consoante as características da oferta de trabalho. Todavia, existem características 

essenciais e comuns a qualquer empresa, nomeadamente ser competente, dedicado, 

 
17 Informação adaptada de POÇAS, Ana (2018). Material Didático de apoio às aulas da Unidade 
Curricular de Recrutamento e Contratação. 

Figura 7  Processo de Recrutamento e Seleção 
Fonte: Elaboração Própria 

Procura dos candidatos 

Triagem curricular 

Contacto telefónico 

Entrevistas 

Short List 

Decisão Final da Empresa-Cliente 

Reunião com a empresa-cliente 

Positiva Negativa 

Nova Procura Seleção  Fim do Processo 
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flexível, assíduo, dinâmico, possuir uma boa relação com os demais, rápido na tomada 

de decisões e ter uma experiência adequada ao cargo a que se candidata. Depois, faz-se 

uma procura/pesquisa de candidatos pelos diversos meios (anúncios, redes sociais, 

procura direta), passando à fase da triagem curricular e respetivo contacto telefónico.  

De seguida, procede-se à avaliação de competências profissionais e pessoais dos 

candidatos através da fase da entrevista. Após as entrevistas, selecionam-se os 

candidatos que melhor se adequam às necessidades do cliente, disponibilizando, no final 

do processo, uma shortlist de candidatos considerados indicados para ocupação da vaga 

em aberto. No fim do processo, o candidato selecionado pela TalenterTM é encaminhado 

para o cliente. Resta ao cliente decidir se considera admitir o colaborador (fechando o 

processo) ou recusar (nova procura). 

Em contexto de estágio, o principal motivo do processo de recrutamento e seleção 

passava pela substituição constante de colaboradores e renovação do capital humano. 

Destacando a área fabril, com a qual se mantinha forte contacto, o trabalho era 

considerado pesado e alguns colaboradores sofriam acidentes de trabalho, acabando por 

desistir do emprego. Assim, tornava-se cada vez mais importante o recrutamento de 

pessoas qualificadas, reforçando competências já existentes e aquisição de novas. 

Um dos aspetos menos positivos vivenciados ao longo deste processo teve que ver com 

a realização de uma contratação não planeada (feita sob pressão), resultando na 

admissão de um colaborador com o perfil inadequado. Esta situação ocorria quando 

eram pedidos colaboradores para o próprio dia de recrutamento. No entanto, tornava-se 

impossível corresponder ao pedido, uma vez que a SS teria que ser informada vinte e 

quatro horas antes da sua admissão. Ainda assim, a equipa fazia os possíveis para 

selecionar um candidato com os requisitos pretendidos. Por outro lado, acontecia, por 

vezes, a empresa-cliente solicitar um pedido e retirá-lo no momento seguinte. Esta 

situação era constrangedora, uma vez que implicava informar o colaborador já 

selecionado acerca das alterações constantes no seu Contrato de Trabalho Temporário 

(CTT).  
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Utilização do Software AHRNET 

Na operacionalização destes processos, tornou-se fundamental o domínio do Software 

de Gestão de Recursos Humanos utilizado na TalenterTM, o AHRNET. 

O AHRNET18 é um software orientado para a área de Recrutamento e Seleção que 

permite a gestão integrada de candidatos, colaboradores, clientes e ofertas de emprego 

de todas as empresas do Grupo TalenterTM.  

Este programa permite gerir a informação recolhida sobre os candidatos ao longo do 

processo de recrutamento e seleção, tendo em vista a seleção do candidato ideal, de 

forma a melhor corresponder às expectativas e necessidades das empresas-cliente. 

O AHRNET não só otimiza os processos operacionais como também disponibiliza as 

ferramentas necessárias de apoio à decisão. Ao mesmo tempo que promove a 

colaboração ativa de todos os consultores, fornece os mecanismos para uma crescente 

capacidade de resposta e eficácia, proporcionando uma atualização constante dos 

processos.  

Destacam-se algumas informações que são armazenadas no programa19 (Anexo E): 

 Dados Pessoais  Nome próprio do colaborador; data de nascimento; género; 

estado civil; morada; número de Cartão de Cidadão (CC); Número de 

Identificação Fiscal (NIF); Número de Identificação de Segurança Social 

(NISS); número de telemóvel; correio eletrónico. 

 Dados de Pagamento  Neste tópico o meio de recebimento escolhido é 

banco do 

colaborador e o número da conta bancária para se proceder ao pagamento das 

horas trabalhadas. 

 Formação  Corresponde às habilitações literárias do candidato. 

 Conhecimentos  Pretende-se saber quais são os conhecimentos que o 

candidato possui, quer na sua área de formação, quer outro tipo de 

conhecimentos.   

 Experiência  Permite saber se o candidato tem experiência na área pretendida. 

 
18 Informação adaptada de TALENTERTM (2019). Manual do Utilizador AHRNET e G3T. 
19 Informação adaptada de TALENTERTM (2019). Regulamento Interno  Business & People. 
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 Outros Dados  Serve para colocar algumas observações acerca do candidato. 

 Áreas de Atividade  Permite criar e consultar informação relativa à empresa-

cliente. 

 Categoria Profissional  Permite a criação de Classificações de Atividade 

Económica20 (CAE). Para cada categoria e código de projeto, existe a 

remuneração horária pré-definida. 

 Avaliação  A avaliação permite a consulta das avaliações feitas ao candidato 

relativamente à sua prestação noutros processos, refletindo o seu desempenho 

numa determinada atividade. 

 Processos  Descreve quais os processos a que o candidato esteve associado. É 

de salientar que não é possível ter um candidato em mais do que um processo de 

recrutamento ativo em simultâneo. Caso um candidato esteja ativo num processo 

e se for selecionado para outro, o programa informa que o respetivo candidato se 

encontra num processo. Ao longo do estágio, verificou-se esta situação várias 

vezes e o procedimento adotado foi aceder ao processo atual e alterar o seu 

 Cons a a estar disponível 

para ingressar noutro processo de Recrutamento e Seleção. 

 Documentação  Engloba todos os documentos relevantes para se candidatar a 

uma oferta de trabalho, como, por exemplo, o Curriculum Vitae (CV), Carta de 

Apresentação, CC, Título de Residência (TR), no caso dos colaboradores 

estrangeiros, Comprovativo de Número de Identificação Bancária (NIB). 

 Características  Permite descrever algumas das características associadas ao 

candidato, tais como os tipos de carta de condução que possui. 

 Disponibilidade Geográfica  Quando efetua a candidatura é apresentado ao 

candidato um conjunto de informações relativas ao local de trabalho. É pedido 

ao candidato que identifique a sua área geográfica de interesse. 

Este programa permite fazer uma recolha integrada dos  dos candidatos a partir do 

website da TalenterTM, admitindo a colocação de um ficheiro em anexo. O candidato 

 
20 A Classificação Portuguesa das Atividades Económicas, é um sistema que permite classificar e 
organizar, de forma coordenada e coerente, informação acerca das atividades económicas (produção, 
emprego, energia, investimento) em unidades estatísticas de bens e serviços. Fonte: STATISTICS 
PORTUGAL (2007). Classificação Portuguesa das Atividades Económicas. 
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apenas pode ser admitido e exercer funções através da TalenterTM se estiver inscrito, 

registado em base de dados e possuir os documentos de identificação válidos. 

O processo de candidatura permite recolher os dados pessoais do candidato, que depois 

de importado através da intranet, será alvo de análise por parte do recrutador. 

A importação de candidaturas é feita a partir do website da TalenterTM, permitindo uma 

verificação rápida dos principais dados dos candidatos. Adicionalmente, a 

funcionalidade identifica, de entre as candidaturas, quais os candidatos já inseridos no 

sistema, possibilitando a atualização automática das informações de cada um. 

Para visualizar quais os candidatos que pretendem exercer funções na zona de Viseu, 

por exemplo, coloca-se o número da agência correspondente à Delegação (023). Assim, 

todos os candidatos que colocaram Viseu como a zona geográfica de preferência, vão 

cair automaticamente na agência 023, para a posteriori serem alvo de análise.  

Ao longo do estágio, este procedimento foi realizado diariamente para que se pudesse 

identificar os candidatos a uma oferta em específico e aqueles que faziam uma 

candidatura espontânea. Após exportação de candidaturas, procedia-se a uma triagem 

dos candidatos e ao contacto telefónico.  

Durante o estágio curricular a estagiária teve a oportunidade de auxiliar os candidatos 

no processo de candidatura, quer via internet, quer presencialmente. Por outro lado, 

sempre que um candidato demonstrasse vontade em candidatar-se aos nossos serviços 

via correio eletrónico, era responsabilidade da estagiária responder com uma mensagem 

pré-definida, como mostra a Figura 8: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8  Resposta a uma Candidatura Espontânea 

Fonte: Elaboração Própria 
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Caso os candidatos destacassem várias zonas geográficas de interesse, o candidato já 

não cairia automaticamente na Agência 023, mas sim no processo iNet Geral. Nesta 

situação, cabe à delegação mais próxima da morada de residência do candidato a 

importação para a sua base de dados.  

Relativamente aos processos, é de referir que estes se renovam mensalmente, à exceção 

da  Assim sendo, ao longo do estágio 

curricular, a estagiária teve a responsabilidade de trabalhar diretamente em diversos 

processos. 

Exemplo de um Processo 

De seguida é descrito, a título de exemplo, o seguinte processo (Figura 9): 

1. Dados de identificação do Processo  Colocação do código do processo, 

função a exercer, categoria a desempenhar, tipologia, agência e área de trabalho. 

2. Outras informações  É necessário colocar data de início do processo, respetiva 

data de fim e os dados de contacto da empresa-cliente.  

3. Dados Equipa  Destaca-se a equipa que está responsável pelo processo e, ao 

gravar os dados, o projeto é automaticamente criado em Gestão de Trabalho 

Temporário, designado por G3T. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9  Criação de Processos 
Fonte: Intranet da TalenterTM 
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Após a criação do processo, segue-se a fase da construção da oferta propriamente dita. 

Nesta fase, é permitido criar, consultar e editar uma oferta de emprego, para que seja 

exportada para vários websites. De seguida, importam-se as candidaturas relativas à 

oferta em questão e passa-se à triagem de .  

De salientar que a caracterização completa da oferta é constituída pelos seguintes 

aspetos: 

 Categoria  Apresenta a categoria profissional à qual a oferta se refere; 

 Localização  Permite saber onde se situa a oportunidade de trabalho; 

 Data de Lançamento da Oferta  Destaca o mês de criação da oferta. Assim, 

caso a oferta se mantenha em sistema, o candidato tem a informação de que a 

vaga estará disponível no decorrer do mês em questão; 

 Caracterização da Empresa-Cliente  Aqui destaca-se a empresa-cliente que 

pretende usufruir dos serviços da TalenterTM, recorrendo a trabalhadores 

temporários. Não é permitido colocar o nome da empresa, mas sim dizer qual a 

área em que trabalha e em que zona geográfica se encontra; 

 Descrição  Pretende descrever a missão do trabalho proposto, quais as funções 

que irá exercer e descrição pormenorizada das atividades a realizar; 

 Requisitos  Apresenta as soft e hard skills que o candidato terá que possuir e 

identifica quais são os fatores valorizados e eliminatórios; 

 Oferta  Permite identificar quais as recompensas que a empresa-cliente tem a 

oferecer ao trabalhador, nomeadamente prémios de assiduidade e algumas 

regalias.  

Após revisão completa dos parâmetros acima referidos, a AHRNET permite exportar a 

oferta no website e link automaticamente direcionado 

para a oferta. Posteriormente, divulga-se pelos restantes websites de emprego, como por 

exemplo Sapo Emprego e Net-Empregos.  

Estruturada a Ficha de Oportunidade  (oferta), é colocado ao dispor do candidato uma 

secção que permite r ate-s esmo 

. Como referido anteriormente, a candidatura anexa-se diretamente à 

oferta, cabendo à TalenterTM fazer a triagem de todos os candidatos. 
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Inicialmente, a fase da triagem curricular revelou-se um pouco frustrante, pois alguns 

dos candidatos não anexavam CV à candidatura e outros enviavam os seus CV s, mas 

não cumpriam os requisitos pré-definidos. Muitos dos candidatos eram de nacionalidade 

estrangeira e não apresentavam o TR, indispensável para dar continuidade ao processo. 

A triagem curricular pode assumir diversas caracterizações, como, por exemplo, 

r o procedeu a qualquer contacto com o 

candidato exportado, mas pretende fazê-lo. revela que já 

houve um primeiro contacto com o candidato, seguido de uma entrevista inicial 

realizada na TalenterTM e uma entrevista realizada na empresa-cliente, ambas 

ão Av ignifica que o candidato não foi avaliado nem 

encaminhado para entrevista (exemplo: não atendeu). No entanto, poderá vir a ser 

r datos que já 

trabalharam pela TalenterTM e que tiveram uma prestação muito desfavorável e 

desrespeitosa, logo não serão chamados para qualquer oferta de trabalho que possa 

surgir da parte da TalenterTM. 

Assumindo que a empresa-cliente disponibilizou quatro vagas para uma determinada 

função, a TalenterTM teria que proceder ao recrutamento e seleção dos candidatos, 

avaliando o perfil de cada um. A pessoa responsável pelo recrutamento começava por 

contactar cada candidato via telemóvel, seguido de entrevista presencial na TalenterTM. 

Caso o indivíduo se mostrasse disponível, interessado nas condições e cumprisse os 

requisitos solicitados, seria encaminhado via e-mail para a empresa-cliente que iria 

proceder à avaliação interna do candidato. Mais tarde, se o feedback do cliente fosse 

positivo, era marcada uma segunda entrevista nas instalações da empresa. Finalizada a 

entrevista, a TalenterTM seria informada pelos recursos humanos se o candidato tivesse 

sido validado. Assumindo que este seria validado, a caracterização do estado do 

candidato passaria de or ava-se uma vaga, colocando 

 

De seguida, para admitir o colaborador seria necessário associá-lo a uma empresa e 

preencher um documento em Excel, colocando a equipa responsável pelo processo, o 

número do pedido e o nome da empresa que tinha recorrido aos serviços da TalenterTM. 

Por fim, sincroniza-se o novo colaborador em LusoTemp ou TalenterTM (dependendo da 

área de trabalho), associa-se o pedido e dá-se início à sua missão dentro da empresa.  
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2.1.1. DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS 

As redes sociais são estruturas sociais compostas por pessoas e/ou organizações, 

conectadas por vários tipos de relações, que compartilham valores e objetivos comuns21. 

As redes sociais podem operar em diferentes níveis, como, por exemplo, redes de 

relacionamentos (Facebook, Twitter, Instagram) e redes profissionais (Linkedin, 

Indeed) que permitem analisar a forma como as organizações desenvolvem a sua 

atividade.  

A TalenterTM recorre a diversas redes sociais como, por exemplo, o Facebook, Indeed, 

Sapo Emprego e Net-Empregos. Estas ferramentas são utilizadas para publicação e 

partilha de ofertas de emprego que as empresas-cliente disponibilizam. Assim que se 

receciona um pedido de recrutamento por parte da empresa-cliente, cria-se um processo 

em AHRNET (referido no tópico 2.1.) e elabora-se o anúncio referente ao novo 

processo. Neste processo é necessário constar a seguinte informação: 

 Número de admissões previstas;  

 Datas de início e de fim do processo; 

 Tipo de serviço, função e área de atividade; 

 Contactos da pessoa responsável pelo recrutamento na empresa-cliente; 

 Constituição da equipa da TalenterTM que está a desenvolver o recrutamento; 

 Nome e contacto do consultor responsável pelo recrutamento. 

Segundo Morais (2018), para a efetiva elaboração do anúncio é necessária informação 

relativa à análise e descrição da função pretendida. A descrição da função reporta-se ao 

conteúdo da função e a análise refere-se ao perfil do ocupante da função. Após 

elaboração do anúncio, este era exportado para a rede 

para o Facebook, Sapo Emprego e Net-Empregos com o respetivo link da oferta. 

As redes sociais foram o meio mais eficaz para obtenção de maior número de base de 

dados e, consequentemente, candidatos interessados. Ao longo do estágio, a estagiária 

ficou responsável pela criação e exportação de anúncios para estas ferramentas, 

fortalecendo a estratégia de comunicação, graças à possibilidade de alcançar um grande 

número de utilizadores. À medida que os candidatos submetiam a sua candidatura à 

oferta mencionada abaixo, era sua função iniciar o primeiro contacto com o candidato.  
 

21 Informação retirada de LINQ TELECOM (2018). O Papel das Redes Sociais. 
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As publicações eram divulgadas pela estagiária na página de Facebook da TalenterTM e 

pretendiam captar a atenção dos seus visitantes, para os direcionar a visualizar o 

conteúdo desejado. As imagens colocadas para divulgação dos anúncios eram 

certificadas e pagas para utilização exclusiva da TalenterTM. A essas imagens 

acrescentava-se um texto alusivo à oferta, conforme ilustrado na Figura 1022. 

De forma a tornar a publicação atrativa ao candidato, acrescentava-se vivacidade ao 

texto, interagia-se com o candidato na resposta a possíveis questões e colocava-se a 

informação suficiente para que o candidato demonstrasse interesse em contactar a 

TalenterTM. Assim, havia a possibilidade de o convencer a comparecer na delegação, 

com o intuito de lhe explicar pessoalmente as condições de trabalho. Caso o candidato 

não tivesse disponibilidade imediata para se deslocar até à TalenterTM de Viseu, o 

Facebook permitia associar a candidatura daquele candidato à marcação de uma 

entrevista de emprego consoante a sua disponibilidade. 

 Como se verifica na Figura 11, após contacto efetuado ou entrevista realizada, seria 

necessário andidato. As opçõ

 

 
22 No Anexo J, apresenta-  elaborada pela estagiária. 

Figura 10  Divulgação do Anú  
Fonte: Elaboração Própria 
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Outra das ferramentas utilizadas para divulgação de ofertas de emprego foi o Indeed. 

Esta plataforma permite ao colaborador procurar emprego ativamente, pesquisando o 

cargo que pretende ou a cidade onde deseja trabalhar. A TalenterTM 

 era possível descrever a instituição, colocar fotografias alusivas às 

ofertas, links do site e páginas de outras redes sociais.  

A estagiária estava responsável por gerir todas as redes sociais, rececionar as 

candidaturas, analisar as inscrições,  e agendar entrevistas. A princípio, considerou 

a publicação de anúncios um processo complexo, mas à medida que foi ganhando 

experiência, tornou-se bastante útil e de fácil manuseamento. A estagiária recrutou 

ativamente candidatos para empresas da área fabril através das candidaturas obtidas 

pelo Facebook e Indeed. Apesar de todos os esforços reunidos pela equipa na 

divulgação de vagas e explicação de condições laborais, muitos dos candidatos 

contactados não mostravam interesse devido aos turnos rotativos que as empresas-

cliente praticavam. 

De forma a contrariar o sucedido, optou-se por entrar em contacto com o Instituto de 

Emprego e Formação Profissional (IEFP) com o intuito de divulgar as vagas 

disponíveis. Os colegas foram muito prestáveis e disponibilizaram de imediato um 

Oferta de Emprego  Coube à 

estagiária preencher os dados pedidos para divulgação da oferta. Além de permitir 

crescer em base de dados, foi possível recrutar muitos candidatos e até mesmo proceder 

a contratações.  

Figura 11  Lista de Candidaturas de Emprego 
Fonte: Facebook da TalenterTM 
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A estagiária era responsável por reportar à coordenadora do IEFP, Dr.ª Ana Paula, 

resultados, disponibilizando os nomes dos candidatos que tinham contactado a 

TalenterTM acerca das ofertas divulgadas.  

Em suma, as redes sociais e o IEFP foram uma mais-valia na partilha e divulgação de 

ofertas de trabalho. O desenvolvimento destas atividades constituiu um desafio, na 

medida em que a expectativa é sempre encontrar o candidato ideal para o trabalho 

proposto, bem como encontrar o trabalho que o candidato deseja. 
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2.1.2. AGENDAMENTO E REALIZAÇÃO DE ENTREVISTAS 

A entrevista é uma fase fundamental na seleção do candidato ideal e o método de 

seleção mais utilizad  A entrevista permite a recolha de informação 

pertinente e que ajuda a compreender melhor o comportamento do entrevistado. 

Após divulgação de vagas, recrutamento ativo de candidatos e respetiva triagem 

curricular, seguia-se o contacto telefónico. Este contacto tinha como objetivo explicar 

ao candidato, as condições de trabalho da oferta à qual tinha submetido candidatura, 

agendando uma entrevista presencial (ou por Skype) na delegação. 

Na Tale revista era semiestruturada, isto é, planeada com antecedência e 

com um número de perguntas previamente definido e outras questões não planeadas. 

Inicialmente, a estagiária apenas realizava entrevistas via Skype, com a presença da 

supervisora Dr.ª Sónia Figueiredo. Mais tarde, passou a acompanhar o colaborador até à 

sala de reuniões, procurando pô-lo à vontade, criando um clima de confiança e empatia 

capaz de gerar troca de informação transparente entre o recrutador e o candidato. 

Ao longo do estágio, e à medida que integravam a estagiária nos processos, foi dada 

autonomia na realização de entrevistas presenciais. No início, era feita uma breve 

apresentaçã De seguida era 

analisado o CV do candidato, fazendo referência à função pretendida e à motivação do 

futuro colaborador. A estagiária aprendeu a abordar o candidato, a explicar as condições 

de trabalho e a persuadi-lo para integrar a equipa. 

No decorrer da entrevista, eram feitas questões mais específicas, como, por exemplo:  

 riência na área  Havia empresas-cliente que necessitavam somente 

de colaboradores com experiência na área, sendo assim de excluir aqueles que 

não tivessem; 

  experiência, vê-se a trabalhar na á  Se não houvesse 

candidatos experientes na área, a estagiária tinha indicações para ficar com o 

contacto do candidato, uma vez que mostrou interesse em exercer funções;  

  Compreender as suas expetativas acerca da 

oferta de emprego. Algumas empresas-cliente excluíam, de imediato, candidatos 

cuja expectativa salarial fosse superior à indicada; 
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  E  Não é um fator de exclusão, 

mas sim de valorização. Permite verificar se o candidato, mesmo sem carta ou 

viatura, consegue ou não assegurar a sua deslocação para o posto de trabalho; 

 Está disponível para f  Esta questão é crucial, 

principalmente para as ofertas que a delegação tinha ao dispor. Caso o candidato 

não tenha disponibilidade, é automaticamente excluído;  

 -se a gerir uma eq  Esta era uma questão 

especificamente colocada 

compreender a capacidade de comunicação e gestão de equipas; 

   última experiência profi  Esta questão tem como 

objetivo compreender o seu percurso profissional; 

  esteve no desempenho dessa  Permite avaliar o nível 

de comprometimento do candidato, verificando se este tem um perfil favorável à 

sua integração no ambiente de trabalho da empresa-cliente; 

  Tem como objetivo perceber se a 

saída teve origem na sua própria vontade ou na vontade do empregador.  

As últimas questões referidas acima, são essenciais e quase que inevitáveis. Uma vez 

que a TalenterTM pretende investir a longo prazo ao contratar determinada pessoa, a 

melhor forma de prever um comportamento futuro é conhecer o seu passado. 

No decorrer da entrevista, explicitam-se as condições de trabalho da oferta em questão: 

descrição das tarefas a desenvolver, remuneração bruta, descontos, subsídio de 

alimentação, prémios de assiduidade, acréscimos de subsídio de turno (se aplicável); 

destacava-se, uma vez mais, a existência de turnos rotativos e respetivos horários, 

duração prevista do contrato e o local de trabalho. Por fim, eram esclarecidas algumas 

dúvidas que tivessem persistido e agradecia-se a sua disponibilidade.  

Se o candidato cumprisse todos os requisitos pedidos pela empresa-cliente e a entrevista 

fosse favorável, o mesmo era validado e informado da possibilidade de vir a ser 

contactado para uma segunda entrevista com a empresa-cliente. 

Após a realização das entrevistas, elaborava-se um relatório num documento Excel, 

mpresa_Cliente_ o nome dos 

candidatos avaliados positivamente. Nestes relatórios deviam constar informações 
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relativas à empresa-cliente (nome da empresa e local), dados acerca do candidato 

(nome, data de nascimento, experiência profissional e expectativa salarial) e o parecer 

da TalenterTM relativamente à motivação do candidato, ou seja, em que medida este 

possuía os requisitos necessários para integrar o contexto de trabalho. Era entregue o 

CV do colaborador, eliminando os contactos telefónicos, correio eletrónico e morada, 

evitando que a empresa-cliente contactasse e/ou contratasse o candidato diretamente. 

Além destes aspetos, eram analisados e transmitidos à colega que fazia a ponte com o 

cliente as competências profissionais (hard skills) do candidato, destacando 

conhecimentos técnicos relevantes. Junto, era enviado um conjunto de características 

comportamentais (soft skills), como, por exemplo, a postura apresentada durante a 

entrevista, a apresentação, as suas características ao nível da comunicação e as suas 

motivações. Em suma, eram analisadas várias áreas do saber: saber-fazer, saber-ser e 

saber-estar.  

Após receção deste documento, a empresa-cliente dava um feedback acerca dos 

candidatos, indicando quais os que considerava preencherem os requisitos e, portanto, 

quais os que pretendia entrevistar. Informava também acerca da data, hora e local da 

segunda entrevista.  

Era da responsabilidade da estagiária contactar todos os candidatos, quer a resposta 

fosse positiva, quer negativa. Este é um processo importante para que o candidato 

pudesse ponderar outras propostas de emprego. Estes candidatos eram informados de 

que continuariam na base de dados da empresa para futuras ofertas. Realçava-se ainda 

que em futuros processos, primeiramente, se procederia à pesquisa de candidatos na 

base de dados e só depois se recorreria à publicação de anúncios. 

Conhecendo os candidatos que a empresa-cliente pretendia entrevistar, estes eram 

contactados pela TalenterTM no sentido de se marcar uma entrevista presencial nas 

instalações da empresa-cliente. Depois de realizadas as entrevistas, o cliente informava-

nos qual o candidato que tinha sido selecionado. Nesta situação, avançava-se para 

elaboração do CTT. Caso não existissem candidatos considerados adequados para a 

função, o processo de recrutamento repetir-se-ia. 

Todo este processo era registado (obrigatoriamente) no sistema AHRNET, onde se tinha 

candidato, validado ou não, quer pela TalenterTM, quer 

pela empresa-cliente. 
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A princípio, a realização de entrevistas foi um processo difícil. A estagiária ficava 

nervosa pelo contacto direto com o candidato e esquecia-se de algumas questões 

importantes para dar seguimento ao processo. Além disso, em determinadas situações, 

tornava-se difícil ser insensível à condição dos candidatos. No entanto, à medida que se 

observava a supervisora na realização das entrevistas, a estagiária foi aprendendo a 

manter uma atitude positiva e firme em relação às adversidades que iam ocorrendo. 

Através desta experiência, conseguiu adquirir uma melhor capacidade de comunicação, 

explicando as condições sem hesitar, de forma fluente e clara. 

Relativamente às entrevistas via Skype, a estagiária considerou não ser o melhor 

método, todavia, quando o candidato tinha residência noutro local e não se podia 

deslocar até à delegação, não havia outra opção se não entrevistar através desta 

ferramenta. A conversa entre a estagiária e o candidato não era percetível, o que causava 

embaraço e atrasava todo o processo de recrutamento e seleção. 

Não obstante estes constrangimentos, a realização das atividades de recrutamento e 

seleção revelaram-se uma mais-valia enquanto futura gestora de recursos humanos. A 

estagiária aprendeu a abordar um candidato, a elaborar anúncios que despertassem o seu 

interesse, a trabalhar sob pressão e a melhorar a capacidade de organização e 

comunicação. Mais do que nunca, as organizações necessitam de identificar e reter os 

seus talentos e coube à estagiária fazer a diferença neste mercado tão competitivo. 
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2.1.3. ATENDIMENTO AO PÚBLICO  

Um atendimento personalizado e bem-sucedido é crucial para a satisfação das 

necessidades e expectativas dos candidatos e/ou clientes. A estagiária procurou, 

ativamente, satisfazer todos os pedidos dos candidatos, clientes e colaboradores, sempre 

de escuta ativa e com um sorriso no rosto. Estes aspetos são também procurados e 

valorizados por qualquer candidato que se desloque à TalenterTM. 

Tendo em conta que o posto de trabalho da estagiária estava situado na receção da 

TalenterTM, o atendimento ao público foi uma tarefa diária e constante ao longo de todo 

o estágio. Assim sendo, o primeiro contacto com o candidato passava por perceber se 

este pretendia fazer uma inscrição, atualizar os dados da sua candidatura ou informar-se 

acerca das ofertas disponíveis.  

Caso o candidato pretendesse fazer uma inscrição, era-lhe dada a preencher uma Ficha 

de Candidatura (Anexo F) através de um tablet. Na respetiva ficha, o candidato teria que 

colocar os seus dados pessoais (nome, data de nascimento, NISS, NIF, estado civil, 

género, contacto telefónico e correio eletrónico); habilitações literárias, experiência 

profissional, e disponibilidade geográfica.  Os dados fornecidos pelo colaborador 

somente poderiam ser utilizados pela TalenterTM (para efeitos contratuais), se este 

aceitasse e aprovasse a Política de Privacidade e de Proteção de Dados Pessoais.  

Nas situações em que o candidato pretendesse somente atualizar os dados da 

candidatura, a estagiária teria que aceder à ficha do colaborador em AHRNET e fazer a 

alteração de dados. Se o colaborador já tivesse feito a inscrição há muito tempo e não 

tivesse visto ão de Dados 

Pessoais, era-lhe pedido que preenchesse, de novo, a ficha de candidatura individual. 

Por fim, se o candidato somente se deslocasse à delegação para se informar acerca das 

ofertas disponíveis, era função da estagiária incitá-lo a preencher a ficha de candidatura 

e explicar pormenorizadamente as condições de trabalho das ofertas em questão. 

De forma a completar o processo de candidatura, era anexada uma cópia do CC e no 

caso de candidatos estrangeiros, uma cópia do TR e/ou Passaporte (autorizada pelo 

candidato). Além disso, a estagiária solicitava o envio do CV,  para o e-mail da 

delegação, para posterior análise.  
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Quando os candidatos se mostravam desinteressados nas ofertas disponíveis, por 

exemplo, para a área fabril, destacava-se a hipótese de trabalhar em regime de extras, 

isto é, na área da hotelaria e valor pago à hora. Muitos se mostravam interessados, 

todavia não possuíam qualificações suficientes para exercer funções, logo, a estagiária   

propôs organizar uma formação certificada em serviço de mesa. Atendendo às 

necessidades e pedidos dos candidatos, procedia-se ao envio de um e-mail ao marcador 

responsável pela hotelaria, indicando a disponibilidade e motivação do candidato. 

Para que a TalenterTM pudesse recrutar e selecionar candidatos, era necessário que 

houvesse pedidos de recrutamento de empresas-cliente. Assim sendo, antes de efetuar 

contacto com o candidato, era essencial estabelecer parcerias com empresas que 

necessitassem dos nossos serviços.  

Ocorriam, frequentemente, pedidos de recrutamento por parte de potenciais clientes que 

contactavam a TalenterTM via telefónica. A estagiária recolhia os dados da empresa 

(nome da empresa, NIF, contacto telefónico, correio eletrónico) e anotava o cargo a 

desempenhar, assim como os requisitos pretendidos para a execução da tarefa. De 

seguida, encaminhava formalmente o pedido do cliente para o departamento comercial, 

uma vez que lhes competia, única e exclusivamente, estabelecer uma proposta final e 

acordar as melhores condições e soluções para trabalhar com a Talenter .  

Ainda no que diz respeito ao atendimento ao público, foi dada autonomia total à 

estagiária para responder aos pedidos que surgissem. Destacou-se a emissão de 

declarações e cartas conforme o solicitado pelos candidatos, colaboradores e clientes. 

Geralmente, os candidatos que compareciam na delegação solicitavam: 

 Declaração de Procura Ativa de Trabalho  Esta declaração era emitida pelo 

Centro de Emprego, para efeitos de procura ativa de trabalho. O principal 

objetivo era poder comprovar que o candidato compareceu a entrevistas de 

emprego, sendo necessário explicar-lhe as ofertas ao dispor e entrevistá-lo. 

Os colaboradores da TalenterTM pretendiam: 

 Carta de Modelo para o Desemprego  Esta carta era emitida pela TalenterTM 

ao colaborador para que lhe pudesse ser atribuído subsídio de desemprego, uma 

vez que tinha ficado desempregado por razões alheias à sua vontade.  
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 Declaração Geral  Serve para comprovar que a TalenterTM celebrou CTT com 

o colaborador e o cedeu a uma empresa utilizadora, explicitando a respetiva 

função e vencimento base. Normalmente, quem solicitava este documento eram 

os colaboradores estrangeiros, para entrega no Serviço de Estrangeiros e 

Fronteiras (SEF).  

Por sua vez, as empresas-cliente, para procederem corretamente à integração do 

colaborador nas suas instalações, solicitavam com frequência: 

 Declaração de Conformidade e Ficha de Aptidão Médica  Tem por objetivo 

declarar que o processo de contratação referente ao colaborador se encontra em 

conformidade com todas as normas laborais, de segurança social e medicina no 

trabalho, em vigor. Informa que o colaborador celebrou CTT e foi considerado 

apto para o desempenho das suas funções, no exame médico realizado. Declara 

ainda que o colaborador se encontra abrangido pela apólice de seguro de 

acidentes de trabalho. 

Devido à Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais, não era 

permitido enviar à empresa-cliente os dados pessoais do candidato. Como tal, 

apenas se preenchia e enviava uma folha com o resultado do exame e data de 

renovação.  

 Declaração de Inclusão  Declara que a entidade seguradora firmou um 

contrato de seguro contra os riscos Traumatológicos de Acidentes de Trabalho 

que abrangem os colaboradores. 

 Declaração Individual de Saúde  Tem por objetivo reunir informações a 

respeito do estado de saúde do colaborador. É emitida no momento da 

contratação para que possa usufruir dos planos de saúde que a seguradora poderá 

vir a oferecer. 

Todas estas declarações e cartas teriam que ser assinadas e carimbadas pela pessoa 

responsável pelos processos. Só depois da confirmação efetiva dos dados, é que eram 

entregues aos interessados. 
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2.1.4. ADMISSÃO ÀS ENTIDADES OFICIAIS 

A Segurança Social23 (SS) caracteriza-se por um sistema que pretende assegurar a todos 

os cidadãos, os direitos básicos de igualdade de oportunidades e bem-estar geral. 

Potencia a coesão social a todos os cidadãos portugueses ou estrangeiros que exerçam 

atividade profissional ou residam no território. 

De acordo com a legislação em vigor, o primeiro passo no processo de admissão de um 

novo colaborador passa por proceder à sua inscrição na SS. Em contexto de estágio, 

sempre que se pretendia dar início à atividade profissional de um colaborador, era 

necessário informar o Gabinete de Apoio aos Recursos Humanos (GARH), responsável 

pelas admissões, acerca do dia de admissão sendo que deveria ser feita nas vinte e 

quatro horas anteriores ao início da produção de efeitos do CTT. 

O mesmo se verifica para colaboradores estrangeiros, acrescentando o preenchimento 

de dois documentos essenciais à sua admissão (Anexo G): Modelo 1006  Cidadão 

Estrangeiro e Identificação Complementar; Modelo 1009  Inscrição/Enquadramento de 

Trabalhador por Conta de Outrem. A par destes documentos, era responsabilidade da 

estagiária verificar se o colaborador possuía TR e respetiva validade. Caso não 

possuísse TR válido, não era possível proceder à sua admissão. 

No caso dos jovens que pretendessem trabalhar ao abrigo de contrato de trabalho 

temporário em período de férias escolares, era também necessária a comunicação da sua 

admissão nos serviços da SS, através do Modelo 1009. Este documento era preenchido 

pelo estudante, contendo os seguintes elementos: nome do estabelecimento de ensino, 

ano de escolaridade, duração do período das férias escolares, duração do CTT, data de 

início e morada do local de trabalho. Caso este documento não fosse submetido, o 

estudante perderia todos os abonos familiares e bolsas escolares a que teria direito.  

Por fim, os comprovativos de envio de documentação para a SS e para a Autoridade 

para as Condições do Trabalho24 (ACT) são devidamente arquivados nos processos 

individuais de cada trabalhador temporário e digitalizados em sistema G3T.  

 
23 Informação retirada de SEGURANÇA SOCIAL. A Segurança Social; Subsídio de Desemprego. 
24 A ACT é um serviço do Estado que visa a promoção da melhoria das condições de trabalho, ao nível da 
segurança e saúde no trabalho. A ACT dispõe de serviços regionais e locais espalhados pelo país. 
Fonte: Autoridade para as Condições do Trabalho. Dados da ACT. 
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2.1.5. REALIZAÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO (CTT) 

O Contrato de Trabalho (CT) abrange um conjunto de documentos que retratam a 

formalização do acordo laboral entre o colaborador e a entidade empregadora. Assim 

sendo, o colaborador, mediante retribuição, é obrigado a prestar a sua atividade 

profissional, sob a autoridade do empregador, como estabelecido no Artigo 11º do 

Código de Trabalho, Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro. 

Uma vez que a TalenterTM é uma empresa que desenvolve a sua atividade profissional 

na área do Trabalho Temporário (TT) e tem como principal objetivo ceder 

temporariamente os seus trabalhadores a empresas utilizadoras, é-lhe permitido 

proceder à respetiva admissão na SS e elaborar CTT.  

As empresas com as quais a TalenterTM mantém um vínculo profissional, designam-se 

de Empresas Utilizadoras de Trabalho Temporário (EUTT) que ocupam sob sua 

autoridade e direção, trabalhadores cedidos pelas Empresas de Trabalho Temporário 

(ETT). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como indica a Figura 12, existe uma relação laboral entre estes três participantes, sendo 

necessária a criação de dois tipos de contrato, o CTT e o Contrato de Utilização de 

Trabalho Temporário (CUTT). Além disso, ocorre uma prestação de serviços por parte 

do trabalhador temporário para com a EUTT.  

Empresa de Trabalho 
Temporário 

Trabalhador 
Temporário 

Empresa 
Utilizadora de 

Trabalho 
Temporário 

CTT CUTT 

Prestação de Serviço 

Figura 12  Relação Triangular ETT, Trabalhador Temporário e EUTT 
Fonte: Elaboração Própria 
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O CTT caracteriza-se por um contrato a termo certo ou por tempo indeterminado, 

celebrado entre uma ETT e o trabalhador, sendo que este se obriga, mediante 

retribuição, a prestar a sua atividade a utilizadores (clientes), mas mantendo-se 

vinculado à ETT, conforme descrito no Artigo 172º do Código de Trabalho, Lei n.º 

7/2009, de 12 de fevereiro.  

O CUTT é um contrato de prestação de serviços a termo resolutivo entre um utilizador 

(cliente) e uma ETT, pelo qual esta se obriga, mediante retribuição, a ceder aquele 

utilizador um ou mais trabalhadores temporários, também descrito no Artigo 172º e 

175º do Código do Trabalho. 

Em contexto real de estágio, a elaboração de um CTT era uma das tarefas mais 

interessantes. Era gratificante recrutar e selecionar o candidato ideal, com os requisitos 

pretendidos e condições de trabalho aceites. A formalização do acordo de trabalho é 

uma tarefa complexa e muito importante, uma vez que, sem a assinatura do mesmo, o 

trabalhador não poderia exercer funções. 

O CTT contém informações pertinentes e que devem estar descritas, de forma clara, 

sintética e objetiva. No CTT deverá constar informação relativa à EUTT, a identificação 

completa do trabalhador, indicação dos motivos que justificam a celebração do CTT e a 

descrição da função que o colaborador irá exercer; deverá vir discriminada a vigência 

do contrato (termo certo ou incerto), juntamente com a data de início do CTT, respetivas 

retribuições e seguro de trabalho; deverão vir descritas as condições gerais do CTT, 

assim como uma adenda ao CUTT.  

Além dos documentos acima referidos, a TalenterTM adota como procedimento anexar 

um conjunto de documentos igualmente importantes, como: 

 Uma declaração de receção de informação sobre o Sistema Integrado de Gestão 

da Talenter ; 

 Uma declaração de receção de informação de Ambiente & Segurança, Higiene e 

Saúde no Trabalho; 

 Uma declaração anexa ao CT, na qual o colaborador autoriza a utilização do seu 

endereço de e-mail para efeitos de comunicação/notificação com a ETT; 

 Uma declaração de conhecimento da política de privacidade e proteção de dados 

pessoais (consentimento de tratamento);  
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 Uma declaração onde estão discriminados os dados bancários fornecidos pelo 

colaborador, como o NIB e o nome do banco; 

 O inquérito para a retenção do Imposto sobre o Rendimento de Pessoas 

Singulares (IRS); 

 Uma declaração que indica a possibilidade da TalenterTM proceder ao pagamento 

de ajudas de custo e/ou quilómetros, sempre que tal se justifique. Esta situação 

verificava-se inúmeras vezes no ramo da hotelaria, pelo que se tornou essencial 

anexar esta declaração. 

Todos os documentos deveriam ser assinados tanto pela consultora responsável, como 

pelo colaborador (obrigatório). Depois de assinados, era entregue uma cópia do CTT, 

bem como alguma documentação relativa à TalenterTM.  

Era função da estagiária descrever sucintamente o modo de atuação e políticas pelas 

quais a TalenterTM se regia. Deste modo, dava a conhecer aos colaboradores as normas 

básicas de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, as normas ambientais e de 

sinalização de segurança. O principal objetivo passava por integrar o colaborador, 

explicando-lhe em que consistia o sistema integrado de gestão e as novas políticas de 

privacidade, esclarecendo quaisquer dúvidas que pudessem surgir. 

Assinados todos os documentos inerentes ao trabalhador, era necessário digitalizar o 

CTT e arquivá-lo na pasta do colaborador em sistema G3T. 

Inicialmente, este era um processo difícil de executar porque todos os documentos 

tinham uma determinada ordem e, por vezes, alguns CTT não eram assinados na 

íntegra, o que obrigava a contactar de novo o colaborador, atrasando o processo. Outra 

das dificuldades, passava pela explicação das políticas da TalenterTM, aspetos estes que 

foram superados ao longo do estágio. 
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O G3T25 é um software utilizado na gestão dos colaboradores em regime de cedência 

temporária.  

Este software permite gerir de forma eficaz as seguintes funcionalidades: 

 Gestão de clientes (tarifas, conta corrente, faturação); 

 Criação e gestão de contratos de trabalho temporário (admissão, cessações, 

renovações, aditamentos); 

 Gestão de colaboradores (contratos, acidentes de trabalho, penhoras, entrega de 

equipamentos); 

 Gestão do processamento salarial (criação e manutenção de folhas de horas e 

processamento salarial). 

Para aceder à empresa pretendida ou ao colaborador associado, cada delegação possuía 

um código de agência, neste caso 023. Assim, era possível verificar quais os 

colaboradores com contratos ativos e os que já tinham contrato cessado (afixados no 

 

Como explicado no tópico 2.1, o G3T (Figura 13) está interligado com o programa 

AHRNET a partir do momento em que os colaboradores são sincronizados quer à 

LusoTemp ou à TalenterTM. Quando são sincronizados e adicionados pedidos, significa 

que estes passarão a ter um CTT com a TalenterTM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
25 Informação adaptada de TALENTERTM (2019). Manual de Utilizador AHRNET e G3T. 

Figura 13  Software Gestão de Trabalho Temporário 
Fonte: Intranet da TalenterTM 
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No G3T é possível visualizar e imprimir os CTT, bem como enviar notificações acerca 

da aproximação das datas de término dos contratos aos colaboradores, para que seja 

possível enviar o aviso de caducidade dentro dos prazos legais. Depois de impressos 

(em duplicado), carimbados e assinados eram enviados por correio ou entregues 

presencialmente. A atualização de dados, quer das empresas-cliente, quer de 

colaboradores, é mantida e atualizada através do AHRNET. A manutenção destes dados 

é feita pelo backoffice. Assim, sempre que fosse preciso atualizar algum dado 

importante solicitava-se ao backoffice a posterior sincronização para G3T.  

A Faturação era realizada pelo Departamento Financeiro, todavia, tinha que se cumprir 

todo um processo até ser emitida uma fatura final. Inicialmente, a Dr.ª Sónia, recebia as 

folhas de ponto de cada unidade com as quais se trabalhava. De seguida, com ajuda das 

estagiárias, inseria todas as picagens de entrada e saída dos colaboradores no Registo 

de Assiduidades . Somente após este processo, por vezes demorado, é que era solicitada 

a emissão de fatura ao Departamento Financeiro.  

Através do G3T era possível consultar os recibos de vencimento de todos os 

colaboradores, selecionando o nome e o respetivo mês de trabalho do colaborador. 

Inicialmente, foi uma tarefa um quanto difícil, isto porque muitos colaboradores 

reclamavam do salário que recebiam, pois não conseguiam interpretar um recibo. Com a 

prática, a estagiária foi sendo capaz de esclarecer com maior facilidade possíveis 

dúvidas e lidar com colaboradores menos acessíveis.  

Neste programa, a estagiária foi também incumbida de inserir exames médicos, registar 

baixas médicas e visualizar o processo de descontos judiciais. Toda a documentação era 

digitalizada e armazenada no programa G3T para posterior consulta. 
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2.1.6. MEDICINA NO TRABALHO 

A TalenterTM recorre a uma entidade prestadora de serviços de Medicina do Trabalho, a 

Born2Score Lda. Acedendo ao portal desta empresa, é possível fazer uma gestão ativa 

dos colaboradores de uma empresa-cliente. 

No contexto de medicina no trabalho, a utilização do Portal Born2Score (B2S) foi 

essencial para a aprendizagem da estagiária. A B2S é constituída por uma equipa 

especializada, cabendo-lhes responsabilidade técnica da vigilância de cada 

trabalhador de acordo com a sua atividade profissional26. Assim sendo, será uma mais-

valia continuar a apostar nestes métodos de medicina no trabalho, pois o empregador, 

neste caso, a TalenterTM, deve assegurar ao trabalhador condições de segurança e de 

saúde em todos os aspetos do seu trabalho.  

 Exames Médicos 

Para proceder à admissão de um novo colaborador na TalenterTM, seria necessária a 

realização de um exame médico de aptidão de forma a confirmar se o colaborador se 

encontrava apto a exercer as novas funções. Assim, para proceder à realização efetiva 

do exame, seria preciso admitir primeiro o colaborador na plataforma B2S, sendo 

indispensável inserir alguns dados pessoais (nome completo, número mecanográfico 

associado, número de CC ou passaporte, data de nascimento, género e nacionalidade) e 

dados relativos à função, categoria profissional e admissão do colaborador à SS, 

conforme ilustrado na Figura 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 
26 Informação retirada de TalenterTM (2019). Born2Score e Medicina no Trabalho. 

Figura 14  Admissão de um Colaborador em B2S 
Fonte: Intranet da TalenterTM 
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Os exames médicos realizados têm validade de dois anos, pelo que, findo esse prazo, os 

colaboradores que pretendessem continuar a laborar pela TalenterTM, teriam que 

agendar uma nova data para consequente renovação  exame periódico. 

Uma vez marcado o exame, o colaborador teria que se deslocar à delegação, fazendo-se 

acompanhar do CC e do boletim de vacinas atualizado. A principal função da estagiária 

passava por esclarecer o procedimento do exame, medir a tensão arterial e pulsação com 

auxílio a um aparelho eletrónico (Figura 15); registar os respetivos valores e transmitir 

essa informação à enfermeira de serviço. Após os dados serem registados no sistema, 

era necessário indicar o nome completo do colaborador à enfermeira, bem como a que 

empresa pertencia. 

 

 

 

 

 

 

 

Enquanto estagiária, foi atribuída também a responsabilidade de acompanhar o 

candidato 

de I 27, fornecido pelo B2S, e colocá-lo à vontade, esclarecendo possíveis 

dúvidas. Os aspetos analisados na consulta médica referiam-se à análise ao posto de 

trabalho, à identificação de fatores de risco profissional e à avaliação da exposição 

profissional do trabalhador. É de referir que a consulta médica não era presencial, mas 

sim via internet. De forma a respeitar a política de privacidade dos colaboradores, estes 

não se podiam fazer acompanhar da consultora de recursos humanos presente na 

delegação. 

 
27 Escala de Ishihara: Consiste num teste de cores para deteção do daltonismo. É apresentado um cartão 
colorido, contendo vários círculos com cores diferentes. Os círculos estão agrupados no meio do cartão de 
forma a exibir um número que somente será visível pelas pessoas que possuírem visão normal.  
Fonte: Baseado em SHUPPAN, K. (1972). Tests for colour-blindness. 

Figura 15  Material para Realização de Exames Médicos 
Fonte: Autoria Própria 
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Findado o exame, era disponibilizada a Ficha de Aptidão Médica (FAM) onde constava 

o resultado da consulta, sendo responsabilidade da estagiária proceder à impressão do 

do , o 

colaborador podia iniciar as suas funções, caso contrário, teria que agendar uma nova 

consulta. Por fim, a TalenterTM ada exame, 

logo eram validadas e emitidas faturas relativas aos exames efetuados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Figura 16, destacam-se os passos para a realização de um exame médico, desde o 

início até ao fim. Como explicado anteriormente, para que um colaborador exerça novas 

funções precisa, sempre, de um exame médico válido e com resultado positivo. 

Inicialmente, é marcado um exame consoante a disponibilidade do colaborador que 

depois será confirmado pelas enfermeiras do B2S. De seguida, contacta-se o 

colaborador acerca da data efetiva do exame e indicam-se os documentos com os quais 

deve comparecer. Se o colaborador confirma que vai à consulta e não comparece na 

data e hora indicada, será necessário agendar novo exame. Caso contrário, o exame é 

realizado e rececionado pela consultora. Após carimbada e assinada, a FAM (Anexo H) 

será anexada e o seu resultado será registado em Sistema G3T. 

Figura 16  Esquematização dos Passos para a Realização de um Exame Médico 
Fonte: Elaboração Própria 

5 
Receção e Registo das Fichas de Aptidão Médica 

6 
Validação de Faturas 

REALIZADO? 

SIM 

NÃO 

1 
Marcação do Exame Médico 

2 
Confirmação de Agendamento 

AGENDAMENTO 
CONFIRMADO? 

NÃO 

3 
Convocatória 

SIM 

4 
Realização de Exame 
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 Acidentes de Trabalho 

A Figura 17 diz respeito à ocorrência de acidentes de trabalho, sendo função da 

estagiária rececionar a folha de sinistro da seguradora e preencher os dados do 

sinistrado (nome completo, número de cadastro, apólice da seguradora) e dados do 

cliente (designação social, NIF e descrição do projeto).  

As restantes informações eram preenchidas pela empresa-cliente, com os dados do 

acidente de trabalho (local, data, hora e descrição do acidente). Após assinada e 

carimbada pelo cliente, reencaminhava-se a ocorrência para o departamento de 

Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho da TalenterTM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim que o sinistro era participado, seguia-se a inserção das baixas médicas em 

sistema G3T dos colaboradores que não conseguissem exercer funções após acidente de 

trabalho. Estas baixas teriam que ser registadas com a respetiva data de duração e 

descrição do acidente. O mesmo acontecia relativamente às altas médicas. 

Figura 17  Questionário de Acidentes de Trabalho 
Fonte: Intranet da TalenterTM 
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2.1.7. CESSAÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO 

A cessação de um CTT pode ter por base vários motivos, quer por parte da ETT, 

mediante indicações da empresa-cliente ou por parte do próprio colaborador. 

As comunicações de cessação de contrato para a SS e para a ACT são feitas de modo 

idêntico às comunicações de admissão, sendo função da estagiária informar o GARH de 

que um colaborador iria deixar de exercer funções. Era necessário elaborar uma tabela 

com as seguintes informações: nome completo do colaborador, número mecanográfico, 

data de nascimento, NISS, data de cessação e o motivo de saída; incumbia à estagiária 

agrupar estes dados, escolher o motivo de saída e enviar para o GARH, que daria 

seguimento à cessação do trabalhador na SS. Na SS o colaborador deve ser cessado até 

ao dia 10 do mês seguinte em que foi concluída a sua atividade profissional. 

Segundo o Artigo 180º, do n.º1 do Código do Trabalho, o CTT é celebrado a termo 

certo ou incerto. Isto significa que, a menos que seja renovado, o CTT termina quando 

se verifica o seu termo. Em rigor, diz-se que o contrato caduca.  

Caso o empregador ou o trabalhador não pretendam que o contrato se renove, é 

necessário que uma das partes comunique à outra que pretende rescindir. A 

comunicação é feita por escrito, no prazo de quinze dias (por iniciativa do empregador) 

ou oito dias (por iniciativa do trabalhador) antes do término do CTT. 

A comunicação ao trabalhador do fim do CTT a termo incerto, tem de ser feito com 

pelo menos sete dias (caso o CTT tenha durado até seis meses), trinta dias (duração 

entre seis meses a dois anos) ou sessenta dias (CTT superior a dois anos). Esta rescisão 

deve ser formalizada sob a forma de comunicação escrita, através do envio de uma carta 

registada com aviso de receção para o colaborador, tendo em conta os pré-avisos 

legalmente estabelecidos. Na falta de comunicação, o empregador tem de pagar ao 

trabalhador o valor da retribuição correspondente ao período de pré-aviso em falta.  

Qualquer uma das partes (empregador ou trabalhador), podem cessar o contrato durante 

os primeiros quinze dias, no caso de o contrato ter sido celebrado a menos de seis 

meses, ou até trinta dias quando o CTT tiver uma duração prevista de mais de seis 

meses. No período experimental qualquer uma das partes pode rescindir o contrato sem 

nenhuma obrigação de pré-aviso. 
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Quando um colaborador se ausenta do serviço durante, pelo menos, dez dias úteis 

seguidos, sem que o empregador seja informado do motivo de ausência, estamos 

perante a situação de abandono do posto de trabalho. Todas estas situações de pré-aviso 

estão esquematizadas na Tabela 2, disponibilizada pela orientadora de estágio. 
 

 

Fonte: Elaboração Própria 
 

Uma situação que ocorria frequentemente, era o colaborador ser admitido para um 

determinado dia e não lhe ser possível comparecer, justificando o motivo. O CTT não 

poderia ser simplesmente eliminado, mas sim anulado, com o respetivo motivo de saída 

C  

Todas estas situações foram ocorrendo durante o período de estágio na TalenterTM. Foi 

função da estagiária rececionar a intenção de fim de CTT por parte do colaborador (quer 

via e-mail, telefónica ou presencial) e informá-lo dos dias que teria que continuar a 

trabalhar até o cumprimento do pré-aviso legalmente estabelecido. Se o colaborador se 

deslocasse até às instalações, disponibilizava-se uma folha em branco para que, por 

escrito, declarasse a intenção de rescindir com a ETT.  

Mensalmente, a estagiária decidiu criar um documento em Word denominado de 

-

cliente, data e motivo de saída de todos os colaboradores que rescindiram com a 

TalenterTM, para posterior verificação de cessação de CTT. 

Tabela 2  Tabela de Pré-Aviso de Rescisão de Contrato de Trabalho Temporário 

Pré-Aviso Sem Pré-Aviso 
Abandono 
Posto de 
Trabalho 

 

Caducidade 
Denúncia Período 

Experimental 

Termo 
Certo 

Termo Incerto 

meses 

> 6 
meses 
até 2 
anos 

> 2 
anos 

< 6 
meses meses 

< 6 
meses meses 

10 dias 
úteis Iniciativa 

Empregador 15 7 30 60   

15 30 
Iniciativa 

Trabalhador 8    15 30 
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2.1.8. TALENTINGTM PLAN  QUESTIONÁRIO DE SATISFAÇÃO 

 No sentido de avaliar o grau de satisfação dos colaboradores relativamente à 

experiência de trabalho com a TalenterTM, era pedido o preenchimento de um 

que decidiram cessar CTT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este inquérito era uma das funcionalidades do programa AHRNET (Figura 18) que 

procurava recolher a opinião dos colaboradores quer em relação à empresa-cliente, quer 

em relação à TalenterTM. Um dos principais objetivos deste questionário é melhorar 

continuamente o serviço, detetar falhas e aspetos menos e mais positivos.  

Os aspetos abordados n io de Ava (Anexo I) são o grau de 

satisfação em relação à empresa utilizadora, o grau de satisfação em relação à 

TalenterTM e a satisfação global do colaborador. É importante indicar o último mês que 

o colaborador laborou a partir da TalenterTM, referir a TalenterTM Store e o consultor 

responsável, por forma a analisar todo o processo e tirar partido do que correu bem e 

mal. A estagiária ficou responsável por preencher um documento em Excel, indicando o 

número de questionários enviados, o número de questionários respondidos e determinar 

em termos percentuais a satisfação dos colaboradores. Este documento abrangia o 

primeiro semestre de 2019, devendo servir de base para ambas as partes ponderarem 

possíveis melhorias a implementar. 

Figura 18  Envio de Questionário de Saída 
Fonte: Intranet da TalenterTM 
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2.2. ARQUIVO DIGITAL E FÍSICO 

O arquivo releva-se uma das peças fundamentais para o correto funcionamento de uma 

empresa. Apesar de ser uma tarefa muito cansativa, é imprescindível para organizar os 

documentos que foram recolhidos ou produzidos ao longo dos anos. Além da 

possibilidade de consultar o documento no mínimo de tempo possível, também é 

possível preservar informação que um candidato possa vir a perder. 

À medida que a TalenterTM foi crescendo e o número de colaboradores aumentando, 

começou a surgir um conjunto vasto de documentos relacionados com as contratações. 

Assim, tornou-se essencial armazenar todos os dados, devido à massa documental 

presente na delegação. O principal objetivo seria recolher, ordenar e arquivar os 

documentos, preservando a informação que neles constava para posterior consulta.  

Ao longo do estágio curricular foi permitido à estagiária elaborar e formalizar os 

processos dos colaboradores de forma a contribuir para um bom suporte de arquivo de 

documentos. Quando ocorria uma nova contratação, era necessário criar um processo 

contratual para o novo colaborador. Esse processo correspondia a uma pasta identificada 

com o nome completo do colaborador e o número mecanográfico (iniciado por 

102*****) para que se pudesse distinguir dos demais.  

Foi dada a escolher à estagiária a melhor forma de arquivo, sendo que, ao invés de 

dispor as pastas por ordem crescente do número mecanográfico (como nas restantes 

delegações), optou-se por organizar por ordem alfabética. Este foi um método bastante 

útil aquando da procura e análise de documentos. 

A estagiária responsabilizou-se também pelo registo do Auto de Entrega N.º328, onde 

era necessário digitalizar todos os documentos em falta, inseri-los em Sistema G3T ou 

AHRNET, colocá-los em caixas e enviar para a Sede de Carnaxide. Era necessário o 

preenchimento da identificação do arquivo, tipologia e ano da ocorrência. Ao longo do 

período de estágio, era prática corrente o arquivo de vários documentos, por exemplo: 

os CTT assinados, cartas de rescisão e enquadramentos à SS. Além do arquivo dos 

processos dos colaboradores, a estagiária também organizava todas as guias para os 

correios. Segundo as novas regras não é permitido arquivar fisicamente os documentos 

de identificação do colaborador, nomeadamente o CC, CV, NIF e NISS. 

 
28 O Auto de Entrega permite identificar e controlar os processos e documentos dos colaboradores. 
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2.3. ATIVIDADES NÃO PLANEADAS 

Ao longo do estágio curricular foi solicitado à estagiária a realização de determinadas 

tarefas necessárias para um melhor funcionamento do quotidiano da TalenterTM. A 

estagiária também se propôs a realizar atividades que nem sempre iam ao encontro das 

pré-definidas no plano de estágio, mostrando flexibilidade, adaptabilidade e iniciativa. 

 Preenchimento de Mapas 

Uma dessas tarefas consistiu na contagem da água e luz da delegação, para efeitos de 

registo. Além disso, também registou mensalmente o número de quilómetros efetuados 

pela equipa nas carrinhas da TalenterTM. Estas tarefas eram transmitidas à coordenadora 

de equipa para emissão de fatura e respetivo pagamento. 

Havia também uma pessoa responsável pela limpeza da Delegação e o seu dever era 

de quantificar os resíduos orgânicos e recicláveis produzidos. No início de cada mês, 

entre o dia um e cinco, a estagiária teria que digitalizar o seu registo de assiduidade, 

bem como o mapa de registo de resíduos e encaminhá-los para o departamento 

Ambiente e Qualidade. 

 Envio de Documentos acerca de Higiene e Segurança no Trabalho 

Foi igualmente proposto à estagiária enviar um e-mail individual e personalizado a 

todos os colaboradores ativos. Nesse e-mail constava informação pertinente acerca da 

segurança e saúde no trabalho, aspeto este considerado uma das grandes prioridades da 

TalenterTM. 

 Organização da Formação em Serviço de Mesa 

Por iniciativa própria, a estagiária decidiu organizar uma formação certificada pela 

Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT) em Serviço de Mesa. 

Contactou os responsáveis pela TalenterTM Academy e, em conjunto, definiram-se as 

datas, hora e flyers alusivos à formação.  
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Foram fornecidos alguns documentos imprescindíveis à realização da formação que 

todos os colaboradores e formador(es) teriam que preencher e devolver. Os documentos 

diziam respeito a: 

 Fichas de Formando  Quando os candidatos e/ou colaboradores se pretendiam 

inscrever na formação, a estagiária tinha que rececionar a ficha de formando e 

passar toda a informação para o sistema. Os dados precisos para inscrição eram: 

dados pessoais do colaborador (nome, morada, localidade, género, CC, número 

telefónico e e-mail), habilitações literárias, situação de emprego e dados de 

faturação. Além disso, apresentava a hipótese do candidato permitir (ou não) o 

tratamento dos dados recolhidos; 

 Registo de Assiduidade  Registar a presença de cada colaborador na formação, 

contando com a pausa para a hora de almoço; 

 Avaliação da Aprendizagem  Avaliação feita pelo formador, acerca da 

aprendizagem dos seus formandos. Avalia parâmetros como: comportamento, 

domínio dos assuntos, motivação, participação e relações interpessoais; 

 Avaliação da Formação  Esta avaliação é feita por ambas as partes, quer o 

formador, quer os formandos são responsáveis por avaliar a formação. Destaca-

se aspetos como: utilidade dos conteúdos lecionados, motivação e participação, 

instalações e equipamentos, entre outros; 

 Contrato de Formação Profissional  É realizado um contrato de formação 

profissional a todos os envolventes. Estão explícitas informações acerca da 

formação, nomeadamente: nome da ação, duração, local, horário, direitos e 

deveres do formando, seguro de acidentes pessoais, faltas, alterações 

supervenientes e proteção de dados. Esta formação teve lugar na TalenterTM 

Store de Viseu, com um custo de dez euros e duração de oito horas; 

 Manual de Serviço de Mesa  Disponibilizado pela TalenterTM Academy e 

impresso em forma de livro. Continha toda a informação relativa ao serviço de 

mesa, apresentando de forma sistematizada todos os módulos a lecionar, bem 

como exercícios de aplicação prática. 

No espaço onde decorreu a formação foram disponibilizadas, em cada secretária, duas 

garrafas de água, uma pasta com todos os documentos, acrescido de folhas em branco e 

canetas. 
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Segundo o feedback obtido pelos formandos e formador, a formação correu como o 

esperado, todavia havia aspetos a melhorar como, por exemplo, o material necessário à 

formação. Sendo uma formação em serviço de mesa, o formador recomendou a 

aquisição de mesas, copos, talheres e toalhas para melhor exemplificação dos conteúdos 

lecionados. Disponibilizaram-se os materiais próprios (disponíveis na delegação), no 

entanto, este foi um aspeto que falhou e que será tido em consideração numa futura 

formação. Além deste aspeto, foi um desafio recrutar pessoas interessadas na formação, 

uma vez que têm alternativas remuneradas noutros centros (por exemplo: IEFP), 

enquanto na TalenterTM teriam que pagar. 

 Celebração dos 20 anos TalenterTM 

A estagiária ofereceu-se também para preparar e organizar os vinte anos da TalenterTM. 

Encomendou-se um bolo alusivo ao tema (de acordo com o orçamento disponibilizado), 

fez-se um cartaz divertido, decorou-se a delegação e tiraram-se fotografias com toda a 

equipa de Viseu. Além disso, a TalenterTM disponibilizou uma hora do serviço para o 

corte do bolo e visualização do discurso do presidente. Divulgou-se, através do 

Facebook, o aniversário da TalenterTM e a razão pela qual prospera: pelos 

colaboradores, candidatos e clientes.  

 Divulgação da TalenterTM na Feira de São Mateus 

Por fim, foi proposto à estagiária divulgar a TalenterTM na Feira de São Mateus e as 

ofertas de trabalho que tinha ao dispor. Assim sendo, elaborou-se flyers alusivos às 

ofertas, credenciais de identificação para cada estagiária e construiu-se um documento 

Word 

número de candidatos, nome completo, contacto e e-mail. O objetivo seria divulgar as 

ofertas, recolher os contactos das pessoas interessadas, crescer em base de dados e 

efetuar futuras contratações. 

A estagiária considerou esta tarefa desafiante, uma vez que muitas das pessoas que 

estavam presentes na feira já se encontravam empregadas. Todavia, com o poder de 

persuasão aprumado obtiveram-se algumas candidaturas. De seguida, os candidatos 

foram contactados a fim de perceber a sua situação de emprego e as áreas de interesse.  

 



 

Relatório de Estágio | 63 

 Colaboração no Registo de Assiduidades em Mobile Timesheet Solutions 

O Mobile Timesheet Solutions (MTS) é um programa utilizado pela TalenterTM para 

aferir a pontualidade e efetuar o controlo e gestão de assiduidade dos seus 

colaboradores. 

Os principais objetivos do MTS passam pelo aumento geral da produtividade, pela 

automatização dos procedimentos de recolha de presenças e pelo controlo rigoroso e 

gestão eficiente de processos de assiduidade. Permite a listagem e importação de dados 

para o sistema G3T, otimizando o processamento de salários e reduzindo o tempo para 

executar tarefas administrativas. 

O MTS permitia a criação de novos utilizadores internos  N1, N2 e o Estado  sendo 

eles todas as pessoas responsáveis pelas unidades hoteleiras (para validação de horas) e 

os consultores de recursos humanos da TalenterTM para corrigir eventuais falhas que 

pudessem surgir. Para proceder à criação de um novo utilizador, é necessário que este 

esteja primeiro formulado no AHRNET e só depois sincronizado para G3T pois o portal 

apenas se interliga com este sistema. No AHRNET é colocado 

sincronize automaticamente. Após este passo, insere-se o colaborador 

em MTS e cria-  indispensável colocar o nome completo da pessoa 

e o respetivo e-mail.  

No que diz respeito à área da hotelaria, sempre que se criavam novas categorias, como, 

por exemplo, empregado/a de andares, copeiro/a, empregado/a de mesa, entre outros, 

a proceder à sua criação, colocando 

categorias iguais e a cada categoria fica associada uma coordenada relativa à localização 

da empresa-cliente. Isto porque existem várias empresas-cliente que estão presentes em 

vários pontos do país. 

Através do MTS era possível criar, alterar e consultar novos horários por categoria. Por 

exemplo, se um colaborador desse entrada às 9h00 através desta plataforma e não desse 

saída às 18h00, era dado acesso à consultora de recursos humanos para alterar a hora de 

picagem da saída do colaborador.  

Não foram dados à estagiária os acessos a esta plataforma por estar em fase de 

adaptação, no entanto auxiliava no preenchimento de alguns campos. 
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CONCLUSÃO 

A realização do estágio curricular integrado na Licenciatura em Gestão de Recursos 

Humanos tornou-se uma mais-valia, pois foi o primeiro contacto da estagiária com o 

mercado de trabalho. Como estagiária, foi possível colocar em prática conhecimentos 

adquiridos ao longo da licenciatura e a aquisição de novos na área dos recursos 

humanos, desde a criação de anúncios e realização de entrevistas, até à gestão 

contratual. 

As expectativas iniciais para a realização de estágio curricular numa empresa de 

trabalho temporário, não eram muitas. Existia todo um receio em volta dessa vertente, 

políticas acerca deste tema. 

Todavia, a estagiária decidiu encarar o desafio e tirar desta experiência o máximo de 

conhecimento possível. Ao longo do estágio, o trabalho temporário e todos os processos 

que lhe são inerentes, foram aspetos surpreendentes, tornando-se uma área de interesse e 

com perspetivas de futuro.  

Ao longo do estágio, a estagiária procurou ser pontual, assídua e desempenhar todas as 

atividades com a maior dedicação, dinamismo e profissionalismo, tentando contribuir 

para o desenvolvimento da empresa e cumprir, com sucesso, o plano de estágio 

delineado. A par das atividades sugeridas, ainda houve a oportunidade de desenvolver 

outras atividades não planeadas. Todas as tarefas desenvolvidas implicaram novas 

aprendizagens, tiveram um caráter formativo, contribuindo para a construção de um 

profissional completo e flexível, permitindo à estagiária adquirir ferramentas essenciais 

para o futuro.  

Percebeu-se a importância da criação de uma unidade curricular de língua estrangeira, 

no curso de Gestão de Recursos Humanos, uma vez que a estagiária sentiu alguma 

dificuldade em comunicar com os candidatos de outras nacionalidades. Salienta também 

a falta de formação ao nível do processamento salarial que seria essencial para exercer 

outro tipo de funções dentro da empresa.  

A confiança traduzida na autonomia que foi dada à estagiária mostrou-se, a princípio, 

um grande desafio e uma grande responsabilidade, mas no fim permitiu elevar a 

confiança no seu trabalho e aprender a encontrar soluções para qualquer adversidade 

que surgisse.  
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Para além das 400 horas previstas no estágio curricular, foi pedido à estagiária que 

prolongasse o estágio para dar continuidade e finalizar os processos dos quais era 

responsável, perfazendo um total de 520 horas ao serviço da empresa. Foi proposto à 

estagiária integrar a equipa em contexto de estágio profissional com a perspetiva de, a 

médio e longo prazo, desempenhar funções contratualizadas. 
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ANEXO A   

POLÍTICA DO SISTEMA 

INTEGRADO DE GESTÃO 
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ANEXO B   

POLÍTICAS DE GESTÃO AMBIENTAL 
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ANEXO C   

NORMAS BÁSICAS DE SAÚDE, 

HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO 
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ANEXO D   

POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE 

DADOS 
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ANEXO E   

FICHA DE INSCRIÇÃO DE 

CANDIDATOS NO AHRNET 
 
 





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO F   

FICHA DE CANDIDATURA 
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ANEXO G  

DOCUMENTOS ESSENCIAIS À ADMISSÃO DE 

UM COLABORADOR ESTRANGEIRO OU JOVEM 

ESTUDANTE QUE PRETENDA EXERCER 

FUNÇÕES A PARTIR DA TALENTERTM 
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ANEXO H  

FICHA DE APTIDÃO MÉDICA 
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ANEXO I  

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO 
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ANEXO J  

FICHA DE OPORTUNIDADE 

ELABORADA PELA ESTAGIÁRIA 
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