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Plano de Estágio 

O plano de estágio foi elaborado de acordo com os objetivos estipulados pela Talenter™. 

Este foi dividido em duas vertentes: a definição das atividades a desenvolver e os 

objetivos a atingir durante o estágio.  

Esta empresa valoriza a constante aprendizagem de todos os membros da organização, 

estejam integrados em cargos de elevada complexidade ou não, impulsionam o seu 

percurso de modo a que estejam capacitados a serem autónomos e autodidatas. Assim, 

criam objetivos explícitos a curto e longo prazo para que verifiquem estas aptidões. 

Na tabela 1 são apresentadas duas tabelas onde estão explicitadas as atividades e objetivos 

pretendidos de um estagiário na função de consultor/a de recursos humanos durante o 

período de três meses na organização indicada. 

 

 

 

 

 
Atividades a desenvolver ao longo dos três meses de estágio 

 

1 Atendimento telefónico e presencial de potenciais candidatos e colaboradores 

2 Inserção e tratamento de dados em AHRNET de candidatos e colaboradores 

3 
Tratamento de processos em AHRNET e publicação de anúncios respeitando o 

Manual de Ofertas de Emprego 

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

5 Pedido de CTT’s, admissões, anulações e cessações à SS/ FCT/ FGCT 

6 Assinatura presencial de CTT’s dos colaboradores 

7 Controlo envio/receção dos CUTT’s por parte do Backoffice e respetivos clientes 

8 Realização de exames médicos 

9 Tratamento de processos individuais de colaboradores e arquivo físico e digital 

10 Acompanhamento constante ao colaborador, candidatos e clientes 
 

Tabela 1- Descrição das atividades a desenvolver 

Adaptado de: Documentos fornecidos pela empresa 
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Objetivos a atingir ao longo do estágio 

 

Tabela 2- Objetivos a atingir durante o período estágio 

Adaptado de: Documentos fornecidos pela empresa 

Primeiro Mês Segundo Mês Terceiro Mês 

 

- Total conhecimento do 

processo de inserção de 

candidatos e atualizações 

de dados na ficha de 

candidatos na ferramenta 

de trabalho AHRNET; 

 

- Total conhecimento no 

que respeita à abertura de 

processos em AHRNET e 

colocação de anúncios nas 

plataformas digitais; 

 

- Triagem curricular, 

agendamento e realização 

de entrevistas; 

 

- Total conhecimento dos 

clientes ativos e processos 

de recrutamento em 

aberto; 

 

- Contato com o G3T, por 

forma a garantir impressão 

de CT’s, recibos de 

vencimento, entre outros 

documentos contratuais; 

 

- Análise dos recibos de 

vencimento e posterior 

explicação aos 

colaboradores. 

  

- Pedido de CTT’s, 

admissões à SS, FCT e 

FGCT ao departamento de 

BackOffice; 

 

- Pedido de Anulações à 

SS, FCT e FGCT e 

cessações à SS; 

 

- Contato com a 

plataforma Born2Scores 

para realização de exames 

médicos (inserção de 

colaboradores, impressão 

de FAM, etc); 

 

- Organização do processo 

individual de 

colaboradores de A-Z, 

segundo SIG e arquivo 

físico e digital; 

 

- Contato com os 

colaboradores para 

assinatura presencial de 

CTT’s e realização de 

exames médicos; 

 

- Arquivo de digitalização 

de processos, segundo SIG 

e o RGPD; 

 

- Contato constante com os 

colaboradores e 

candidatos, por forma a 

aferir nível de satisfação 

dos mesmos. 

 

 

- Autonomia total para a 

condução de processos 

cedência temporária; 

 

- Domínio das ferramentas 

AHRNET e G3T (registo 

exames médicos, acidentes 

de trabalho, análise de 

penhoras judiciais e 

fiscais, entre outros); 

 

- Controlo envio/ receção 

dos CUTT’s por parte do 

BackOffice e respetivos 

clientes; 

 

- Autonomia total para 

realização de dinâmicas de 

grupo em GIP’s e centro 

de emprego; 

 

- Capacidade de 

identificação de 

oportunidade de negócio 

nos clientes (fidelização e 

acompanhamento 

constante a colaboradores 

e clientes). 
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Resumo 

O relatório de estágio surge no seguimento do estágio curricular realizado para a obtenção 

de grau de licenciatura em Gestão de Recursos Humanos, no Instituto Politécnico da 

Guarda. O estágio teve a duração de 400 horas, tendo início no dia três de junho e término 

no dia dois de setembro do presente ano. 

O estágio foi realizado na empresa Talenter™ na delegação de Viseu, e teve como 

principal objetivo enquadrar os conhecimentos teóricos adquiridos ao longo dos três anos 

de licenciatura com as atividades diárias desta empresa de trabalho temporário. 

Com este relatório pretende-se expor todas as atividades desenvolvidas, assim como as 

dificuldades encontradas, e a forma como estas foram superadas.  

O presente relatório divide-se em duas partes, a primeira refere-se à descrição da empresa 

Talenter™, e a segunda às atividades realizadas ao longo do estágio relacionando-as com 

as competências teóricas adquiridas ao longo do curso de Gestão de Recursos Humanos. 

 

 

 

 

 

Palavras-Chave: Talenter™, Recrutamento e Seleção, Trabalho Temporário, Gestão de 

Recursos Humanos e Estágio. 

 

 

 

Jel Classification: M1 – Administração de Empresas; M12 – Gestão de Pessoal. 
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Introdução 

No âmbito da licenciatura em Gestão de Recursos Humanos do Instituto Politécnico da 

Guarda foi realizado um estágio curricular na empresa Talenter™ - Trabalho Temporário, 

S.A. Este estágio foi supervisionado pela coordenadora de equipas Inês Vito Tavares e 

sob orientação da professora Alda Maria Loureiro Domingos. 

O estágio tem como finalidade a aplicação de conhecimentos teóricos lecionados ao longo 

da licenciatura, em contexto prático.   

A Talenter™ é uma empresa que investe nos estagiários, tendo sempre em consideração 

a constante aprendizagem e autonomia para que se consiga adquirir as competências 

fundamentais da Gestão de Recursos Humanos no contexto do Trabalho Temporário. Esta 

empresa pretende potenciar cada pessoa, colocando-a no local certo para desenvolver o 

seu talento, de modo a concretizar as necessidades dos clientes e das pessoas. É com base 

nesta filosofia que a Talenter™ apoia as pessoas e empresas na descoberta, 

desenvolvimento e retenção de talentos com soluções como o Recrutamento e Seleção, 

Formação Profissional, Trabalho Temporário, Outsourcing e Consultoria de Gestão de 

Talentos (Talenter, 2019). 

Através da filosofia anteriormente citada, foi possível ter autonomia no local de estágio e 

conseguir lidar com as diversas situações do dia-a-dia. 

O relatório está dividido em dois capítulos. O primeiro diz respeito à Talenter™, à sua 

história, as delegações existentes, a sede social, a cultura organizacional e as áreas de 

negócio. O segundo capítulo tem como objetivo clarificar as atividades desenvolvidas ao 

longo dos três meses de estágio, sendo especificadas as dificuldades encontradas na 

execução de tarefas. 

Para a elaboração deste documento foi utilizada pesquisa bibliográfica, utilizando 

essencialmente a análise documental. 
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CAPÍTULO I 

 

Talenter™ 
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1. Apresentação da Empresa 

 

A Talenter™ é uma empresa que atua a nível nacional, constituída por sua vez por um 

grupo de empresas especializadas que têm como principal objetivo encontrar e 

aperfeiçoar o talento existente em cada pessoa. Esta empresa pretende adequar cada 

candidato às necessidades das suas empresas-cliente, com a ambição de construir um 

futuro de oportunidades de emprego. 

 

1.1 Breve História 

A Talenter™ foi fundada em 1999, com a criação de uma empresa de cariz nacional, a 

LusoTemp – Empresa de Trabalho Temporário, que atuava essencialmente na cedência 

de trabalhadores no setor da construção civil. Com o passar dos anos esta empresa 

adquiriu uma imagem de grande competência e qualidade, tornando-se assim, líder neste 

setor. Consequentemente, houve um aumento do número de empresas clientes, 

crescimento do volume de faturação, delegações e estruturas humanas. 

A partir de 2007 a LusoTemp iniciou uma estratégia de diversificação setorial e de 

serviços, tornando-se pequena para a sua ambição. De modo a dar mais ênfase à marca 

de gestão de talentos, surgiu a necessidade de a apresentar publicamente. Este 

acontecimento sucedeu no dia 13 de dezembro de 2008.  

Em 2019, o ano em que decorreu o estágio realizaram-se algumas alterações ao nível do 

rebranding1 das delegações. Foram feitas alterações em todas as agências do país de 

modo a que todas tivessem uma disposição interna semelhante, salientando, no entanto, 

a área de atuação mais forte. Para que fosse possível haver esta distinção, em cada 

delegação está exposto o símbolo da Talenter™ com cores diferentes, que diferenciam as 

áreas mais fortes de atuação (por exemplo, amarelo corresponde à construção civil; azul 

corresponde à hotelaria, etc). O ano 2019 também foi marcado pela comemoração dos 

vinte anos da empresa.  

Na figura seguinte, está representada a evolução, ao longo dos anos da, Talenter™ 

(Talenter, 2019).

 
1 Rebranding- Estratégia de marketing na organização, onde há uma mudança no logótipo ou no design. 
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1.2 Sede Social 

A sede social da Talenter™ localiza-se em Carnaxide. É a partir desta que passam todos 

os processos de todas as delegações pois, é onde se situam os departamentos fundamentais 

da empresa, a direção, departamento jurídico, os recursos humanos, o departamento da 

qualidade, direção de compras e logística, direção comercial e o departamento financeiro. 

Sem a intervenção destes departamentos não é possível que os processos decorram 

normalmente nas delegações. 

1999

LusoTemp

(Área da 
construção cívil)

2007

Estratégia de 
diversificação 
setorial e 
sofisticação de 
serviços

2008

Sofisticação 
da marca 
Talenter

2019

Rebranding da 
Marca

Figura 1 - Cronologia da Talenter™ 

Adaptado de: Informações recolhidas na empresa 
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1.2.1 Delegações existentes no país  

Atualmente a Talenter™ tem 23 delegações em território nacional, que se encontram nas 

seguintes regiões: 

 

o Região Porto e Norte – Delegações de Braga, Porto e Vila Nova de Gaia; 

o Região Centro – Delegações de Aveiro, Coimbra, Caldas da Rainha, Viseu, 

Castelo Branco e S. João da Madeira; 

o Região de Lisboa e Vale do Tejo – Delegações do Carregado, Algés, Almada, 

Cacém e Setúbal; 

o Região Alentejo – Delegações de Évora, Beja e Entroncamento; 

o Região do Algarve – Delegações de Portimão, Vilamoura, Faro, Albufeira. 

o Região Autónoma dos Açores – Delegação de Ponta Delgada; 

o Região Autónoma da Madeira – Delegação do Funchal. 

 

A Talenter™ para além da vertente do trabalho temporário, também presta serviços de 

formação, não só para o desenvolvimento de capacidades a nível interno como, para 

venda de serviços de formação a empresas clientes. A academia de formação, denomina-

se de Talenter™ Academy, e esta encontra-se em diversas delegações do país 

nomeadamente, as delegações de Braga, Porto, Coimbra, Vila Nova de Gaia, Viseu, 

Castelo Branco, Caldas da Rainha, Lisboa, Almada, Beja, Portimão, Vilamoura, Faro, 

Albufeira e Ponta Delgada. 

Na figura 2 apresentam-se as delegações existentes em cada região do país, assim como 

as Academy’s2 pertencentes à Talenter™.

 
2 Academy’s - Academias 
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No Anexo 1 é possível verificar, de uma forma geral, as delegações existentes e as 

respetivas coordenações. Algumas das delegações representadas já não existem 

nomeadamente as do Chiado e Campo Grande. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2- Delegações da Talenter™ em Portugal 

Fonte: Informações retiradas do web site da Talenter™ 
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1.3 Missão, Visão, Valores e Responsabilidade Social 

De uma forma geral, qualquer organização (empresa ou instituição) pauta a sua atuação 

por um conjunto de valores, perseguindo uma visão, cumprindo uma missão. 

 

 

Os valores formam o código de conduta da empresa. São os princípios éticos e o estofo 

moral que deverão ser respeitados enquanto a organização procura atingir a sua missão e 

os objetivos da sua visão. 

Para definir os valores a empresa deverá refletir em questões como: 

o Quais são as nossas responsabilidades perante a sociedade? 

o Como trataremos os nossos clientes? 

o Como é que os funcionários se deverão comportar? 

o Como é que a empresa executa os seus negócios? 

(Dicionário Financeiro, s.d.) 

Os valores definem a forma como a empresa se deve comportar no mercado e na 

sociedade, isto é, a maneira como pretende ser reconhecida.  

(SBCoaching, 2018) 

 

 

A visão de uma empresa traduz as expectativas a longo prazo que esta tem para alcançar 

no futuro. A visão costuma durar um período pré-estabelecido, sendo substituída por outra 

quando a empresa atinge uma nova etapa. Na sua criação não é necessário detalhar a 

forma como a empresa quer atingir as suas metas. O fundamental será que esta seja clara 

e objetiva. 

(Dicionário Financeiro, s.d.) 

 

 

A missão é o propósito e o motivo da existência de uma organização. Trata-se um 

propósito genérico, mas duradouro que pretende vigorar por um longo período ainda que, 

possa ser alterado ao longo dos anos.

Missão 

Visão 

Valores 
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Definir a missão torna-se fundamental para os diversos stakeholders3 a conhecerem e 

estarem alinhados com o propósito da organização. 

Na missão devem estar explícitos os seguintes propósitos: 

o A Finalidade (Razão de existir) 

o A Estratégia (O negócio, a posição competitiva e experiência distintiva) 

o Os Valores (Aquilo em que a empresa acredita) 

o Os Padrões e Comportamentos (O que suporta a estratégia e os valores) 

(Teixeira, 2012) 

 

 

A responsabilidade social é um conceito relacionado com o ato voluntário das empresas 

se preocuparem com o bem-estar do público interno e externo. Consiste na adoção de 

posturas e ações cujo propósito é contribuir para uma sociedade melhor, conforme os 

interesses coletivos (Radar, 2018). 

 

 

Relativamente à Talenter™, verifica-se que estes conceitos se encontram enraizados 

dentro da empresa, sendo assumida uma filosofia de trabalho diário (Talentosophy4). 

No seguimento da informação anterior, encontra-se abaixo descrito cada um destes 

conceitos que contribuem para a sua forma de entender o sucesso nesta organização. 

 

 

“Occupassion5 

Paixão, Capacidade Transformadora e Ética” 

 

“Paixão pelas pessoas e pelo mundo do trabalho. Somos especialistas na gestão das 

pessoas e temos o talento para colocá-las no sítio certo. 

 
3 Stakholders – Partes interessadas ou intervenientes de uma organização 
4 Talentosophy – Filosofia Talenter 
5 Occupassion – Ocupação 

Responsabilidade Social 

Valores 
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Humanization6 

Inovação, Flexibilidade, Espírito Visionário e Humanização 

 

Ambicionamos ser um agente de transformação da sociedade, através da valorização das 

pessoas e da sua mobilidade laboral. A nossa visão é contribuir para um futuro de 

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

equilíbrio entre as necessidades das empresas e as ambições das pessoas. 

 

 

Wemotional Aproach7 

Proximidade, Compromisso e Relação 

 

Relação gratificante entre a empresa, colaboradores e clientes. Comprometemo-nos em 

ser a ponte entre as pessoas e empresas, potenciando o talento das pessoas e colocando-o 

ao serviço das necessidades dos clientes, gerando mais valor para ambas as partes.” 

(Talenter, 2019) 

 

 

“Os humanos dos Recursos Humanos.” 

 

“Ambicionamos ser um agente de transformação da sociedade, através da valorização das 

pessoas e da sua mobilidade laboral. A nossa visão é contribuir para um futuro de 

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

equilíbrio entre as necessidades das empresas e as ambições das pessoas.” (Talenter, 

2019) 

 
6 Humanization – Humanização 
7 Wemotional Aproach – Abordagem Emocional 



 

10 

 

 

 

“O ponto de encontro das pessoas e das empresas com o emprego do futuro.” 

 

“Queremos ser uma marca líder, inovadora e impulsionadora do encontro entre o talento 

das pessoas e as necessidades do mercado de trabalho. A nossa missão é potenciar cada 

pessoa, colocando-a no melhor sítio para desenvolver o seu talento. Somos parceiros de 

futuro e ambicionamos “futurizar” as pessoas nas suas profissões e as empresas nos seus 

desafios, concretizando os sonhos de ambos” (Talenter, 2019). 

 

 

 

“Os humanos dos recursos humanos” 

 

“Conscientes do impacto da nossa atuação e da importância das sinergias que resultam 

das parcerias entre entidades privadas e públicas na resolução das problemáticas de 

âmbito social, a Talenter™ assume um forte compromisso com a comunidade onde se 

insere. A Talenter™ Society8 é um projeto de cariz social que nasce com o desígnio de 

dar corpo às ações de Responsabilidade Social Empresarial, com uma ação transversal a 

toda a estrutura da Talenter™” (Talenter, 2019). 

 

 

 

 
8 Society – Sociedade 

Missão 

Responsabilidade Social - Talenter™ Society 
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1.3 Organograma da Talenter™ 

O organograma pode ser definido como uma representação gráfica da estrutura 

administrativa de uma organização. Deste modo, é possível visualizar os níveis 

hierárquicos e a distribuição dos cargos. De forma geral, no topo do organograma situam-

se os cargos de liderança da empresa, e abaixo destes ficam distribuídos os cargos e 

departamentos a eles subordinados, seguindo nessa organização de forma subsequente até 

à base do esquema, onde se encontram os níveis mais básicos e operacionais da 

organização. 

Existem diversas formas de construir um organograma e as empresas definem os tipos de 

organograma que melhor se adequa à sua realidade (Kenoby, 2019). 

O organograma da Talenter™ pode-se classificar como funcional, pois é dado elevado 

ênfase às funções em detrimento dos cargos hierárquicos. A disposição dos cargos é não 

comum, pois os cargos de liderança da empresa situam-se de uma forma central e não no 

topo do organograma. 

No Anexo 2 encontra-se o organograma da Talenter™, onde se pode verificar os 

departamentos constituintes assim como, os responsáveis dos mesmos. 
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1.4 Talenter™ Store de Viseu 

A Talenter™ Store de Viseu foi a delegação onde foi realizado o meu estágio, a qual está 

situada na Avenida 25 de Abril.  

Todas as delegações estão situadas em pontos estratégicos, em cidades com potencial 

desenvolvimento na vertente do trabalho temporário. A esta agência pertencem 

atualmente, empresas do distrito de Viseu, Guarda e Castelo Branco. 

Apesar de, na minha opinião, ainda haver muitas empresas por explorar nas regiões 

anteriormente retiradas, esta store9 está bem posicionada na área da hotelaria, 

principalmente, no centro de Viseu. Existem diversas parcerias com várias unidades 

hoteleiras, o que faz aumentar o leque de ofertas e candidatos, sendo benéfico não só para 

a Talenter™ como para as empresas-clientes. Relativamente a esta área, todas as 

delegações que têm forte fluxo de ofertas na área de hotelaria, têm um trabalhador que 

apenas se dedica à marcação de trabalhadores que pretendam exercer funções nessa 

vertente. As funções mais procuradas são as de empregado/a de andares (limpeza de 

quartos de hotel, cozinhas e casas-de-banho), empregado/a de mesa, copeiro/a (limpeza 

da loiça na parte da restauração), ajudantes de cozinha e cozinheiro/a. 

Para além da hotelaria, a área fabril é um setor que também tem relevo em termos de 

ofertas para esta delegação. A zona de Mangualde (pertencente ao distrito de Viseu) tem 

diversas ofertas que fazem com que haja um elevado fluxo do trabalho temporário. 

Na figura 3 estão especificados os tipos de trabalho que podem surgir na área da 

hotelaria10. 

 

 

 

 

 

 

 
9 Store – Loja/ Delegação  
10 Nota: Para além das áreas fabril e hoteleira várias outras ofertas vão surgindo. No entanto, aquelas são 

as que surgem com mais frequência, e às quais se irá dar mais ênfase por este motivo. 
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Funciona consoante as necessidades
das unidades hoteleiras. Os candidatos
são enviados ao marcador de hotelaria
da Talenter, e este procede à seleção
dos candidatos para as pontualidades
Os trabalhadores recebem as horas
que efetivamente, trabalham
(valor/hora)

Regime 
Extras

Existem unidades hoteleiras que
necessitam de trabalhadores mensais
para realizar uma função onde, o
sálario mensal é fixo e o hórário de
trabalho também, ao contrário do
regime de extras.

Regime 
Contrato 
Mensal

Figura 3- Informação sobre o funcionamento da área hoteleira com as empresas em Viseu 

Adaptado de: Informação recolhida ao longo do estágio 
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1.5 Análise SWOT – Delegação de Viseu 

Para fazer o diagnóstico organizacional pode-se recorrer a diversos modelos. De forma a 

introduzir-se os conceitos referentes à análise SWOT (Strenghts, Weaknesses, 

Opportunities e Threats) será feita uma primeira abordagem dos mesmos, e de seguida 

será apresentada uma possível análise do comportamento organizacional da Talenter™ 

Store de Viseu. 

A análise SWOT centra-se no estudo de quatro variáveis que predominam dentro e fora 

da organização. São elas: 

 

o Forças/ Fraquezas 

São forças internas que influenciam a dinâmica organizacional. 

As forças estão relacionadas com as vantagens internas que a empresa possui em relação 

aos seus concorrentes. São as aptidões mais fortes da empresa.  

Relativamente às fraquezas são as aptidões que interferem ou prejudicam a dinâmica da 

empresa. As fraquezas encontradas devem ser examinadas e observadas de forma isolada 

de modo a anular os problemas que causam. Se não for possível corrigir as fraquezas a 

curto prazo é essencial encontrar métodos que minimizem os seus efeitos ou que tentem 

contorná-las (Bastos, s.d.). 

 

 

o Oportunidades / Ameaças  

Estes fatores estão relacionados com os fatores externos à organização. 

As oportunidades influenciam a dinâmica organizacional de forma positiva. As ameaças, 

ao contrário das oportunidades, influenciam a organização de forma negativa. 

Estes fatores estão fora do controlo da organização, mas podem condicionar a sua 

performance. A organização pode utilizar as oportunidades que o meio externo lhe 

oferece e contornar (superar) as ameaças que surgem na sua envolvente. 

(Bastos, s.d.) 
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No caso da Talenter™ Store de Viseu, esta análise pode ser ilustrada do seguinte modo: 

 

 

 

 

 

Figura 4- Análise SWOT da delegação de Viseu 

Adaptado de: Informação recolhida ao longo do estágio 

 

 

Forças

-Qualificação dos Trabalhadores através da

Talenter Academy;

-Competência distintiva pelos serviços prestados;

-Variedade de serviços oferecida (Recrutamento

& Seleção, Outsourcing; Formação).

-Projeto de efetivação de trabalhadores

temporários.

Fraquezas

-Poucas empresas- clientes nas cidades

pertencentes à delegação de Viseu;

-Dificuldade de comunicação com o

departamento comercial;

-Dependência das áreas de hotelaria e indústria

para manter a delegação ativa;

-Atua apenas a nível nacional o que condiciona a

procura de ofertas por parte de potenciais

candidatos.

Oportunidades

-Elevada procura de trabalho temporário por

parte das empresas;

-Cidades circundantes com elevado potencial de

parceria.

Ameaças

-Forte concorrência;

-Saturação do mercado;

-Precaridade do trabalho temporário;

-Promessa de emprego fixo por parte das

empresas clientes relativamente aos

trabalhadores temporários.

Delegação 
de Viseu
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1.6 Setor de Atividade 

A Talenter™ é uma empresa que desenvolve na sua atividade a área do trabalho 

temporário, oferecendo serviços que envolvem este setor. No entanto, para além da gestão 

de talentos, esta empresa procurou diversificar-se noutros setores, nomeadamente a área 

da saúde, rent-a-car11, telecomunicações, entre outros. Deste modo, existem doze 

empresas que estão associadas à Talenter™. 

 

o LusoTemp – Empresa de trabalho temporário, referente a situações de curta 

duração, mais direcionada para a área da construção civil. 

o Talenter GP – Refere-se à gestão de projetos, ativos ou inativos, da Talenter™. 

o Talenter 24 – Tem como atuação a área da saúde. 

o L41 – Atua essencialmente em investimentos. 

o Talenter Drive – Criação de rent-a-car para utilização interna. 

o Talenter Academy – É uma academia de formação de utilização interna que 

também presta serviços neste âmbito a outras empresas. 

o Futuro Cabo – Tem como atuação a área das telecomunicações. 

o Sophistication Fórmula Unip. Lda – Empresa fictícia para criação e 

armazenamento de base de dados. 

o Talenter Insurance – Atua essencialmente na criação de seguros de saúde. 

o Futuro Cabo (Projetos) – Refere-se aos projetos associados à empresa Futuro 

Cabo. 

 

 

 

 

 

 

 
11 Rent-a-car – Aluguer de veículos. 
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1.7 Serviços Prestados 

A Talenter™ tem um variado leque de áreas de negócio ao qual se dedica no universo 

dos recursos humanos. De acordo com o pretendido pelas empresas cliente, existe uma 

diversidade de oferta de serviços prestados, que quando aplicada dará a resposta às 

necessidades sentidas.  

Serão apresentadas de seguida as cinco áreas às quais esta empresa se dedica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O processo de recrutamento antecede a seleção e corresponde ao processo de atração e 

recolha de candidatos aos lugares que se pretende preencher.  

A seleção pode ser definida como a etapa na qual o profissional, que reúne as 

características e competências ideias, será escolhido para a o preenchimento de uma vaga 

(Sólides - RH Inteligente, 2019). 

A Talenter™ afirma que “Através de um conjunto de ferramentas e metodologias, 

recrutamos e selecionamos os candidatos com o perfil mais indicado para suprir as 

necessidades de talento das empresas” (Talenter, 2019). 

 

Figura 5- Recrutamento e Seleção 

Fonte: Website Talenter™ 
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A formação profissional é um fator que, atualmente, tem grande impacto no 

desenvolvimento e qualidade das organizações. Os recursos humanos devem estar 

motivados e qualificados pois, este é um fator crítico do sucesso. A formação no contexto 

de mudança e competitividade onde estamos inseridos deve ser cada vez mais 

considerado como um processo e não como um acontecimento (Conceito de Formação 

Profissional, s.d.). 

Através da Talenter™ Academy, como já foi referido anteriormente, é possível 

desenvolver novas competências nos trabalhadores temporários, assim como prestar 

serviços a empresas que necessitem de novas aptidões.  

Figura 6- Formação Profissional 

Fonte: Website da Talenter™ 
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O trabalho temporário corresponde a uma relação triangular existente entre três partes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o ETT – Pessoa singular ou coletiva cuja atividade consiste em contratar, remunerar 

e exercer poder disciplinar sobre o trabalhador. 

o EUTT – Pessoa singular ou coletiva, com ou sem fins lucrativos, que recebe o 

trabalhador temporário e exerce poder de direção e fiscalização sobre o mesmo. 

o TT – Pessoa que celebra com uma ETT um contrato de trabalho temporário (a 

termo certo ou incerto) ou um contrato de trabalho a tempo indeterminado para 

cedência temporária. Respeitando as indicações do contrato celebrado com a ETT. 

(DACCORD - Trabalho Temporário, 2018)

EUTT 

ETT 

TT 

Figura 8- Relação triangular do trabalho temporário 

 

Figura 7- Trabalho Temporário 

Fonte: Website da Talenter™ 
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A Talenter™ propõe-se apoiar os clientes no diagnóstico de necessidades 

organizacionais, na identificação e avaliação de talentos, na elaboração, implementação, 

monitorização e avaliação de soluções no âmbito da gestão de talentos (Talenter, 2019). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

O outsourcing pode ser definido como um processo de organização estrutural através do 

qual uma organização (contratante) contrata outra (subcontratada), com a intenção de 

manter uma relação de benefício mútuo, com vista ao desempenho de uma atividade, que 

a primeira não pode ou não tem interesse em desempenhar e, a segunda é especialista. 

(Economias, s.d.) 

A Talenter™ apoia os seus clientes através de diversos processos e serviços que 

constituem a sua gestão de pessoas: Outsourcing12 de Serviços (Contact Center13, 

Housekeeping14, Manutenção, Motoristas, Vendas e outros) e Outsourcing de Processos 

(Gestão Contratual, Gestão de Formação e outros) (Talenter, 2019).

 
12 Outsourcing – Corresponde ao recurso a uma fonte externa para satisfazer uma necessidade. 
13 Contact Center – Centro de Comunicação 
14 Housekeeping – Serviço de Limpeza 

Figura 9- Outsourcing 

Fonte: Website da Talenter™ 
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A consultoria de gestão de talento tem como base a cedência temporária de recursos 

humanos dando resposta às necessidades sentidas pelas empresas. 

A Talenter™ atua no sentido de satisfazer as faltas existentes nas suas empresas clientes 

através da rápida substituição de trabalhadores, acréscimos pontuais de atividade, 

eventos, atividades sazonais ou projetos de caráter não duradouro (Talenter, 2019). 

 

 

1.8 Políticas da Talenter™ 

Cada empresa está inserida no mercado atual devido às suas vantagens competitivas Isto 

acontece, principalmente no que diz respeito aos produtos ou serviços que as organizações 

oferecem, à forma como relacionam os stakeholders (consumidores e fornecedores), e 

também à forma como a direção escolhe direcionar a organização como um todo. 

(Marques, 2019) 

A Talenter™ segue quatro políticas e, de modo a divulgá-las pelos trabalhadores, elas são 

entregues juntamente com os contratos para que, estes tenham conhecimento das práticas 

obrigatórias que devem ter ao executar as suas funções assim como, as boas práticas da 

empresa. 

 

o Normas Básicas de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho  

Neste documento estão descritos os procedimentos gerais de segurança; responsabilidade, 

direitos e obrigações; procedimentos em caso de acidente ou emergência e a sinalização 

de segurança.  No anexo 3, encontra-se um exemplar das normas de SHST.

Figura 10- Consultoria de gestão 

de talento 

Fonte: Website da Talenter™ 
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o Sistema de Gestão Ambiental da Talenter™ 

No que concerne à gestão ambiental, o folheto contém informações sobre as boas práticas 

ambientais relativamente ao uso de água, eletricidade, papel, gestão de resíduos e 

combustíveis. A Talenter™ dá ênfase à importância da sua execução no dia-a-dia de 

trabalho. No final de cada mês é feito um relatório sobre os gastos de cada delegação de 

forma a que, os valores se mantenham num patamar ecológico e sem desperdícios.  

No anexo 4, encontra-se um exemplar que contém informações sobre o sistema de gestão 

ambiental. 

 

o Política do Sistema Integrado de Gestão da Talenter™ 

Relativamente ao sistema integrado de gestão, o documento contém informação sobre os 

princípios transversais à política de ambiente e qualidade, dando ênfase à cultura 

organizacional e aos princípios de confiança e compromisso; filosofia e excelência e, 

legalidade, responsabilidade e privacidade. Na política do ambiente e qualidade são 

referidos os objetivos da organização. 

No anexo 5, encontra-se um exemplar que contém informações sobre esta política.  

 

o Política de Privacidade e de Proteção de Dados Pessoais 

A proteção de dados pessoais é um assunto que, atualmente, tem sido alvo de elevada 

precaução. Neste documento é explicada a finalidade do tratamento de dados pessoais de 

acordo com a legislação em vigor. Este aborda questões como a responsabilidade de 

gestão da informação recolhida; a informação efetivamente recolhida e os direitos dos 

utilizadores. 

No anexo 6, encontra-se um exemplar que contém informações sobre a política abordada. 
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CAPÍTULO II 
 

 

Atividades 

desenvolvidas no 

estágio 
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1. Descrição dos Programas Utilizados na Realização 

de Tarefas Diárias  

Para a realização de tarefas existem programas específicos que tratam os diversos 

assuntos. Assim sendo, a Talenter™ utiliza dois programas fundamentais para o 

tratamento de dados referentes aos seus recursos humanos e possíveis candidatos. Esses 

dois programas são o ARHNET e o GTT que tratam fundamentalmente os dados dos 

candidatos e trabalhadores das delegações a nível nacional, assim como toda a parte 

contratual dos mesmos. Para além dos softwares referidos anteriormente, também serão 

mencionados os programas, MTS, Born2Score, e as redes sociais Facebook e Indeed. 

 

1.1 AHRNET 

O programa AHRNET é utilizado na gestão de recursos humanos onde estão contidos 

todos os dados sobre os candidatos inscritos na Talenter™, assim como as empresas-

clientes cujas propostas de parceria foram adjudicadas ou não. Para além destas 

funcionalidades, este software permite colocar anúncios de ofertas de trabalho das 

empresas clientes onde estas são divulgadas na página da Talenter™ e nos sites do Sapo 

Emprego e Net Emprego. A partir da colocação de anúncios é possível receber candidatos 

interessados nas ofertas e verificar se têm os requisitos requeridos pela empresa cliente. 

Deste modo, é possível fazer a triagem curricular e verificar a disponibilidade dos 

candidatos para a oferta. 

Cada delegação da Talenter™ tem um código de acesso onde é possível verificar os dados 

de trabalhadores e das empresas-clientes pertencentes apenas à agência referente. Assim, 

é possível fazer uma gestão seccionada de cada delegação existente no país, sem que 

exista mistura de dados. 

Em suma, podemos concluir que este programa nos permite realizar todos os 

procedimentos referentes à criação e publicação de anúncios online, inscrição de 

candidatos, triagens curriculares, gestão de candidaturas, gestão de pedidos de 

recrutamento dos clientes, entre outras funcionalidades. 
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1.2 GTT  

O programa GTT é um programa utilizado na gestão de trabalhadores e empresas-clientes 

da Talenter™. Este software permite fazer o controlo de processos referentes aos clientes 

(tarifas, conta corrente e faturação) e, também, possibilita o controlo de toda a parte 

contratual dos trabalhadores desde a sua admissão à Segurança Social até às renovações, 

cessações e aditamentos aos contratos de cada trabalhador. Para além destas 

funcionalidades, é possível controlar ocorrências como acidentes de trabalho, baixas 

médicas e as penhoras de cada trabalhador. No que diz respeito ao processamento salarial 

e folhas de horas, também é possível aceder a estes dados através desta plataforma. 

Tal como no programa AHRNET, neste software também existe um código referente a 

cada delegação existente na Talenter™, o que permite fazer a gestão de cada trabalhador 

ativo ou inativo em cada agência. O mesmo acontece com os clientes associados a cada 

delegação. 

 

1.3 MTS 

O programa MTS é o software mais recente da Talenter™ e ainda está em processo de 

desenvolvimento. Esta plataforma tem como objetivo o controlo das horas realizadas por 

cada trabalhador.  

Recentemente foram colocados tablets em várias unidades hoteleiras de forma a controlar 

as horas efetuadas pelos trabalhadores quando são chamados para exercer funções em 

regime de extras. Para cada trabalhador é gerado um “pin” para que este possa digitar no 

tablet à entrada e saída do serviço. Deste modo, as horas realizadas são validadas pelos 

diretores das unidades hoteleiras para que, posteriormente, a Talenter™ efetue o 

pagamento aos TT’s. 

Não foi possível a estagiária ter acesso a este programa por ser algo recente que ainda iria 

sofrer algumas retificações, no entanto, ocorreu uma formação na delegação de Viseu 

sobre este software para que se conseguisse adquirir mais competências sobre o seu 

funcionamento.
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1.4 Born2Score 

Decorrido todo o procedimento inicial, todos os trabalhadores após assinarem contrato 

são obrigados a realizar um exame médico. A plataforma Born2Score é utilizada para 

esse fim. Neste software trabalham várias enfermeiras que apenas se dedicam à realização 

de exames médicos a nível nacional.  

Os exames médicos são feitos em cada uma das delegações através de um tablet. Os 

mesmos são realizados através de uma videochamada, via aplicação Skype, entre a 

enfermeira e o trabalhador. A partir da informação retirada da consulta será emitido um 

relatório onde se encontra a informação de que o trabalhador está apto ou não para a 

realização da função que está mencionada no CTT. Este documento está disponível nesta 

plataforma, assim como os respetivos dados dos trabalhadores. 

 

1.5 Facebook 

O Facebook é uma rede social muito influente nos dias de hoje e tem um papel impactante 

na divulgação de ofertas de trabalho. É através da página de Facebook da Talenter™ que 

também, são divulgadas todas as ofertas existentes no momento. Cada delegação tem uma 

página de Facebook, procedendo de igual modo. É publicada a oferta depois de ser criada 

no AHRNET, e são recebidas candidaturas onde se poderá fazer a triagem curricular e 

contactar os candidatos através de uma chamada telefónica. Deste modo, é possível 

aumentar a base de dados da Talenter™ e, angariar possíveis trabalhadores para as ofertas 

em vigor. 

 

1.6 Indeed 

O Indeed funciona de forma semelhante ao Facebook, no entanto, este apenas tem a 

finalidade de divulgar ofertas de trabalho e receber as respetivas candidaturas. É uma 

plataforma onde é necessário estar registado tanto para quem divulga as ofertas de 

trabalho como para quem procura uma oferta. 

Através deste site é possível, também, aumentar a base de dados da Talenter™ e angariar 

trabalhadores para as ofertas expostas. 
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2. Descrição das Atividades Realizadas ao Longo do 

Estágio 

Neste ponto serão abordadas exaustivamente todas as atividades realizadas durante o 

estágio. As tarefas serão colocadas em forma de tópicos desde a primeira à última semana. 

 

Primeira Semana 

 

1. Primeiro dia 

 

o Conhecimento do interior das instalações da Talenter™; 

o Primeiro contacto com os programas ARHNET, GTT e Born2Score. Observação 

dos procedimentos habituais (exportar candidaturas e fazer candidaturas 

presenciais); 

o Observação de como se pedem contratos ao departamento do GARH 

(departamento responsável pelo pedido, anulação e cessação de contratos); 

o Observação dos procedimentos para se fazer o exame médico; 

o Atendimento ao público; 

o Execução de procedimentos necessário à entrada na Talenter™ (assinatura digital 

no e-mail e leitura das políticas da Talenter™). 

 

2. Restantes dias da primeira semana 

 

o Pedidos de contratos ao GARH  

Neste procedimento é necessário que se preencha uma tabela em excel, com o nome 

do trabalhador, o seu número interno da Talenter™, a função que irá realizar, o local 

de trabalho e, em que data irá iniciar funções. Após o preenchimento destas 

informações envia-se um e-mail para este departamento para que o trabalhador seja 

admitido na SS e seja feito o respetivo contrato. 
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o Impressão de contratos 

Após a celebração do contrato, este é impresso através da ferramenta GTT e colocado 

numa ordem definida. Serão impressos dois contratos, um para o trabalhador com as 

políticas da Talenter™, e outro que ficará na delegação. Os dois contratos são carimbados 

e assinados pelo responsável que os imprime. No Anexo 7 encontra-se um print screen 

15da seleção das políticas da Talenter™ no momento da impressão de um CTT. 

 

o Contactar os trabalhadores para assinar contrato  

Após o contrato se encontrar impresso e devidamente assinado, contacta-se o trabalhador 

para se dirigir à delegação para o assinar e fazer o exame médico. 

 

 

Dificuldades da primeira semana 

o Dominar os programas necessários à realização das tarefas; 

o Transmitir as ofertas em vigor aos potenciais candidatos, assim como aos 

trabalhadores que telefonavam com questões sobre recibos de vencimento. 

 

 

3. Segunda Semana 

 

o Realização de exames médicos 

Através da plataforma Born2Score, introduzem-se os dados dos trabalhadores na agência 

pretendida para que as enfermeiras consigam realizar a Ficha de Aptidão Médica. Após 

introduzir os dados, inicia-se uma conversa através do chat do Skype onde se volta a 

mencionar qual o nome do trabalhador e a empresa na qual deverá estar inserido. 

Assim que possível, a enfermeira inicia uma videochamada para conversar com o 

trabalhador e falar sobre possíveis doenças ou problemas de saúde que tenha. Neste 

processo, encaminha-se o trabalhador para uma sala isolada para ter a devida privacidade. 

Após este procedimento, a enfermeira insere na plataforma o resultado do exame médico. 

De seguida a FAM deverá ser impressa, carimbada e assinada por quem a imprimiu.

 
15 Print Screen – Captura de Ecrã 
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No Anexo 8 é possível visualizar um print screen referente ao preenchimento dos dados 

do trabalhador para fazer exame médico. 

 

o Elaboração e exportação de anúncios 

A elaboração de anúncios é feita na plataforma ARHNET. As empresas-clientes, que têm 

necessidade de recrutar novos trabalhadores e pretendem fazer uma parceria com a 

Talenter™, apresentam as informações do que pretendem ao departamento comercial e é 

feita uma proposta ao cliente que poderá ser adjudicada ou não. Quando esta é adjudicada, 

procede-se à elaboração de um anúncio que contenha todos os detalhes pretendidos pelo 

cliente.  

Na delegação que corresponde à área geográfica onde se pretende recrutar candidatos, é 

elaborado um anúncio em AHRNET, onde se coloca o nome do cliente, a categoria 

pretendida, a função, a agência responsável e o local onde se irá exercer as funções, uma 

breve caracterização da Talenter™, a descrição da função, os requisitos necessários e as 

condições da oferta. Cada anúncio tem um responsável que deixará o seu nome e 

contactos telefónico e eletrónico para receber futuras candidaturas e efetuar o 

recrutamento. De seguida, deve-se exportar o anúncio para a página da Talenter™ e para 

os sites Sapo Emprego e Net Emprego. No Anexo 9 encontra-se um print screen que 

corresponde à elaboração de um anúncio. 

 

o Responsabilidade pelo tratamento de dados extraídos pelos anúncios 

Após colocar os anúncios acessíveis a potenciais candidatos na internet vão surgindo 

respostas aos mesmos. O responsável pela oferta deverá recolher os dados das pessoas 

que se candidataram para os contactar e marcar entrevistas. Recorrentemente existem 

candidatos inscritos na base de dados, e quando esta situação se verifica deve-se atualizar 

os dados já existentes de forma a estarem corretos. Neste procedimento deve-se ter em 

atenção, se o candidato dá autorização para o tratamento dos seus dados por parte da 

Talenter™. Caso não haja a indicação de que este autoriza, o candidato deverá fazer a 

candidatura de novo e assinalar na mesma que autoriza esse tratamento de dados. Quando 

as candidaturas são feitas on-line, existe essa opção, assim, de uma forma legal é possível 

modificar os dados a fim de os ter o mais atualizados possível.  
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No Anexo 10 encontra-se um print screen que corresponde aos dados de uma ficha de um 

candidato em base de dados. 

 

Dificuldades da segunda semana 

o Na impressão de contratos pela desconfiguração da impressora. Apesar de ser 

um fator externo, condicionou a organização e o fluxo do trabalho realizado. 

o Na criação de anúncios devido à pouca experiência. 

 

Facilidades da segunda semana 

o Na utilização dos programas; 

o Na comunicação com os possíveis candidatos sobre as ofertas em vigor. 

 

4. Terceira Semana 

 

o Integração na sede da Talenter™ em Carnaxide 

A integração dos estagiários é algo que não é valorizado por muitas empresas. Nesta 

empresa em particular verifica-se o oposto. Há preocupação em que os membros mais 

recentes da empresa se sintam parte dela, e daí existir um dia apenas dedicado a esse 

acolhimento. O fundamental desse dia é entender a dinâmica da Talenter™, compreender 

os procedimentos que são efetuados no dia-a-dia de trabalho, os departamentos, as 

respetivas funcionalidades e as metas que são previstas alcançar num determinado 

período. Este é considerado um dos dias mais importantes pois, faz com que cada membro 

da organização, que tenha ou não perspetivas de ficar a trabalhar na Talenter™, sinta que 

faz parte de uma equipa e, não há nada mais gratificante e que nos motive mais, que esse 

sentimento de pertença. 

 

o Entrevistas aos candidatos 

As entrevistas aos candidatos devem ser preparadas com antecedência e devem ser-lhes 

colocadas perguntas pré-definidas de modo a conseguir recolher o máximo de 

informações sobre as suas experiências profissionais anteriores, assim como as razões 

que os levaram a abandonar as mesmas. 
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Assim, para além das entrevistas informais, que são feitas quando os candidatos se vêm 

inscrever e conhecer as condições das ofertas, existem as entrevistas formais que são 

marcadas para um dia e uma hora combinada. 

No decorrer do estágio, as entrevistas formais realizadas foram feitas através do Skype.  

 

A entrevista a um candidato deveria conter as seguintes informações: 

 

Entrevista  
 

 

Introdução à Entrevista 
 

Deve-se explicitar o porquê de existir aquela vaga de trabalho e o tipo de CT que será feito e com quem 

será feito, com a Talenter™ ou com a empresa cliente. 

 

Perfil Pretendido 
 

Questiona-se sobre a disponibilidade para fazer turnos rotativos ou para exercer funções num turno fixo 

de determinado horário, a disponibilidade para trabalhar durante fins-de-semana caso seja necessário. 

Questiona-se se já exerceu funções em alguma função semelhante e se tem experiência. 

 

Experiência 
 

Questiona-se sobre a sua última experiência profissional (é essencial ter uma cópia do currículo para 

validar a informação) e quais os motivos que a/o levaram à saída da empresa onde trabalhava. 

Questiona-se sobre a expectativa salarial (muitos clientes só aprovam o perfil de um candidato se este 

responder a esta pergunta dentro da gama de valores de referência que estes indicam) 

Questiona-se se o trabalhador se vê a realizar a função pretendida. 

 

Tabela 3- Informações essenciais à execução de uma entrevista 

Adaptado de: Informações recolhidas ao longo do estágio 

 

 

o Arquivo físico e digital de CTT e FAM 

O arquivo dos documentos referentes a cada um dos trabalhadores é um procedimento 

essencial para a organização da delegação. É algo que nem sempre é feito no dia-a-dia, 

pelo acumular de trabalho que se sente em dias de maior movimento nas agências.
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O arquivo digital é fundamental para a consulta de validades das FAM’s, pois estas devem 

ser renovadas de dois em dois anos, daí ser essencial que estes documentos estejam a um 

rápido alcance para que seja possível verificar se estão atualizados ou não. Com os CTT’s 

acontece a mesma situação, é necessário que estes se encontrem em GTT de forma a que 

a sua consulta e a das devidas anulações ou cessações estejam em conformidade. 

Relativamente ao arquivo físico, este é enviado para a sede onde se encontram todos os 

processos de todas as delegações a nível nacional. Deste modo, estes processos estão ao 

acesso de qualquer um em formato papel, na sede. 

 

Dificuldades da terceira semana 

o Na entrevista realizada a um candidato, foi marcado um dia e uma hora para 

fazer videochamada pelo Skype e, o candidato encontrava-se num sítio sem 

internet, o que dificultou a realização da mesma. 

o Arquivo com demasiados documentos antigos que, gerou um fluxo de 

documentos demasiado grande e confuso. 

 

Facilidades da terceira semana 

o Perceção da dinâmica da Talenter™ através da integração em Carnaxide. Permitiu 

que os procedimentos verificados na semana anterior começassem a fazer sentido 

no trabalho diário realizado. 

o Através do arquivo físico foi possível percecionar a dinâmica contratual da 

Talenter™. 

 

5. Quarta Semana 

 

o Anexar baixas médicas e altas em GTT e AHRNET 

As baixas a as altas médicas sejam por Acidente de Trabalho ou não, devem ser anexadas 

sempre que recebidas nos dois programas. Em GTT para que haja o controlo das faltas na 

realização do processamento salarial e em AHRNET para que esteja digitalizado no 

processo do trabalhador a baixa e a alta médica que este apresentou à empresa.
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o Declarações de conformidade e de FAM 

Existem empresas que exigem estas duas declarações antes do trabalhador iniciar funções. 

A declaração de conformidade refere que o trabalhador tem o contrato devidamente 

assinado com a Talenter™. A declaração de FAM menciona que o trabalhador, fez o 

exame médico e que está apto para realizar as funções. Nesta declaração está mencionada 

a data de realização do exame, e a data em que expira a validade do mesmo. 

Estas declarações são emitidas de acordo com o RGPD; não é permitido divulgar os dados 

pessoais dos trabalhadores, e tanto o contrato como a FAM, contêm dados sensíveis que 

não devem ser expostos. 

Após a emissão destes documentos, os mesmos devem ser carimbados e assinados pela 

pessoa que os imprimiu e, posteriormente, digitalizados e enviados à empresa cliente que 

os solicitou. 

 

o Colocação dos dados de pagamento dos trabalhadores 

Para se proceder ao pagamento é necessário que existam dados para o realizar. Deste 

modo, solicita-se ao trabalhador que traga um comprovativo de IBAN para que este seja 

digitalizado e colocado em sistema; após este procedimento o documento é triturado para 

que não constem documentos físicos de cariz pessoal na delegação, conforme as leis sobre 

a proteção de dados. No Anexo 11 encontra-se um print screen do campo onde se insere 

estes dados do trabalhador. 

 

o Modelos de desemprego 

Com a dinâmica de entrada e saída de trabalhadores é frequente que nos solicitem o 

modelo de desemprego. No entanto, apenas se pode fornecer este modelo caso o 

trabalhador seja despedido pela empresa e não se encontre em período experimental. Se 

o trabalhador se despedir, este não tem direito ao modelo de desemprego. 

. 
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o Perceção da diferença entre uma anulação e cessação de um CTT 

Quando se pretende terminar um CTT, por parte da empresa ou do trabalhador, efetua-se 

uma cessação. Esta enuncia o fim das funções explicitadas no CTT.  

Existe também a possibilidade do trabalhador não chegar a exercer funções, assim efetua-

se a anulação do CTT. 

Estes documentos são emitidos pelo GARH, que os coloca disponíveis em GTT e a 

delegação imprime e envia por carta para a morada do trabalhador. Caso se trate de uma 

cessação por parte do trabalhador, este deve assinar um documento explicitando que não 

pretende continuar com o vínculo contratual. 

 

Dificuldades da quarta semana 

o Colocar o IBAN do trabalhador sem ter o comprovativo, por esquecimento. Esta 

ação pode levar a que não existam provas de que o trabalhador nos forneceu o 

IBAN e que o seu vencimento se encontre na conta bancária de outra pessoa. 

o Pedir ao GARH uma cessação em vez de uma anulação. 

 

Facilidades da quarta semana 

o Perceção da dinâmica contratual referente aos modelos de emprego e desemprego. 

 

 

6. Quinta Semana 

 

o Cidadãos Estrangeiros 

Os cidadãos estrangeiros apenas podem ter um vínculo contratual com a Talenter™ caso 

estes possuam um título de residência (que refira que têm uma morada legal em Portugal) 

e o NIF. Se os candidatos não possuem estes documentos não é permitido realizar um 

CTT com eles. 

No caso dos cidadãos com nacionalidade de algum país na União Europeia ou dupla 

nacionalidade poderá realizar-se CTT.
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O trabalho diário na delegação passa por explicar este procedimento a muitos candidatos, 

pois tem havido um grande fluxo de cidadãos estrangeiros para a zona de Viseu, e esta 

tarefa tornou-se rotineira. 

 

o Enquadramentos à SS 

Os enquadramentos à SS podem ser para a atribuição de NISS a cidadãos estrangeiros, 

que vão ter o primeiro trabalho em Portugal e ainda não lhes foi gerado o número 

respetivo. Para além desta finalidade, o enquadramento poderá também ser útil para 

jovens que têm direito a abonos, enquanto estudam, e apenas querem trabalhar durante os 

meses de férias de verão. Deste modo, ficam salvaguardados de perder os abonos 

podendo, assim, exercer funções durante esses meses. 

Nos documentos do enquadramento à SS devem estar contidas as informações sobre o 

local de nascimento, os apelidos de família, o tipo de contrato a realizar, a função que irá 

exercer, o local onde reside entre outros dados, no caso de cidadãos estrangeiros. 

Relativamente aos estudantes, deverá conter os seus dados pessoais, a duração e o local 

de trabalho e a função que vai exercer. 

 

o Utilização das Redes Sociais Facebook e Indeed 

As ofertas de trabalho nem sempre têm o alcance desejado, aconteceu, particularmente, 

em duas das ofertas que a store de Viseu estava a divulgar. De modo a combater esta 

situação, promoveu-se as ofertas através destes webs sites. O resultado foi o esperado e 

permitiu, um aumento da base de dados e envio de possíveis candidatos para as empresas 

clientes.  

 

Dificuldades da quinta semana 

o Explicar aos cidadãos estrangeiros o procedimento contratual, o porquê de não se 

poder contratar um cidadão sem título de residência. 

 

Facilidades da quinta semana 

o Preenchimento da documentação do enquadramento à SS, na parte referente aos 

dados da empresa. Posterior ajuda aos trabalhadores no preenchimento do 

documento com os seus dados. 
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7. Sexta Semana 

 

o Tirar dúvidas sobre os recibos de vencimento aos trabalhadores 

Por vezes surgem algumas dúvidas quando os recibos de vencimento são emitidos aos 

trabalhadores. Quando estas surgem, geralmente os trabalhadores telefonam para a 

delegação a pedir justificação dos valores apresentados. As dúvidas mais frequentes que 

vão surgindo são: sobre os descontos feitos à SS sobre o valor bruto do salário; as horas 

de trabalho realizadas na empresa cliente não corresponderem às horas efetivamente 

trabalhadas; a existência de penhoras de salário que fazem diminuir o valor do salário. 

A Talenter™ é responsável pelo pagamento de horas aos funcionários com base nas horas 

validadas pelas empresas, contudo as horas trabalhadas na empresa cliente não 

correspondem às horas anotadas pelos trabalhadores, às vezes pelas pausas feitas para 

refeição ou por lapso de contagem. Estes fatores são explicados aos trabalhadores, 

dependendo da situação a que estes estão sujeitos.  

É importante que o trabalhador se sinta devidamente informado, e deve-se ter cuidado 

com a forma como se explicam as situações, devendo ser-se o mais objetivo possível. 

 

o Início do processo de implementação de uma formação 

A formação tem uma importância indiscutível na integração e evolução dos trabalhadores 

nos seus setores de atividade. Assim sendo, na delegação de Viseu verificou-se que 

existiam poucos empregados de mesa com a devida formação para o exercício desta 

função, pois é necessário que os trabalhadores conheçam toda a técnica de servir à mesa.  

A maioria das unidades hoteleiras que são empresas-clientes da Talenter™ exigem que 

apenas se admitam trabalhadores com formação na área do serviço de mesa. Deste modo, 

foi proposto à coordenadora de equipas que se fizesse uma formação para aumentar o 

leque de trabalhadores com formação, dado que os que pertenciam à base de dados eram 

insuficientes para o fluxo de trabalho existente.  

A formação ocorreria passado duas semanas (a 5 de agosto) e o material para esta deveria 

estar organizado e preparado para a data estipulada.
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Foram feitos flyers16 e começou a ser feita a divulgação da formação para angariar 

formandos para a mesma. 

 

Dificuldades da sexta semana 

o Arranjar formandos para a formação. Dado que a formação teria um custo de dez 

euros, as pessoas ficavam reticentes quanto à sua participação. Quando a 

formação foi divulgada decorriam imensas formações através do centro de 

emprego que eram remuneradas. Deste modo, as pessoas preferiam formações 

financiadas a terem um custo adicional. Para o mesmo serviço seriam condições 

monetárias diferentes, e este fator condicionou a procura de potenciais formandos. 

o Algumas dificuldades em explicar as penhoras de vencimento aos trabalhadores. 

 

 

8. Sétima Semana 

 

o Processo de recrutamento de um cozinheiro  

Até à sétima semana foram realizados inúmeros pedidos de recrutamento para outras 

funções de diversas empresas-clientes. Dá-se ênfase a este processo em particular pela 

dificuldade encontrada.  

O recrutamento de trabalhadores é um processo complexo pelos requisitos definidos pelo 

cliente e pela disponibilidade das pessoas em exercer as funções pretendidas. 

Neste processo houve particular dificuldade em encontrar um cozinheiro com formação 

em cozinha e com disponibilidade para trabalhar durante um mês numa unidade hoteleira. 

 
16 Flyers - Folhetos 
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Após dias de procura do candidato que se adequasse às exigências do cliente, foi 

encontrado um indivíduo que reunia todas as características necessárias. Este aceitou as 

condições propostas e quis iniciar funções. É importante referir que este trabalhador já 

tinha concorrido para a mesma função numa oferta que existiu há uns anos e não se 

apresentou ao serviço. Foi-lhe dada uma segunda oportunidade e falhou ao fim de uma 

semana de trabalho, deixando não só a Talenter™ com má imagem por não conseguir 

arranjar candidatos válidos, bem como a empresa cliente sem nenhum cozinheiro para 

assegurar as funções necessárias. 

Em suma, este foi o processo de recrutamento mais complexo e com mais impacto no 

percurso de estágio devido à perceção de que, nem sempre os candidatos válidos em 

recrutamento serão os mais cumpridores das suas funções quando estão a exercê-las. Este 

facto alertou para a necessidade de atenção redobrada a todos os pormenores que possam 

ser fulcrais para a análise de um candidato, de modo a que se consigam enviar candidatos 

que não deixem a Talenter™ ficar mal. 

 

o Angariação de candidatos para a formação 

Após as candidaturas existentes no dia-a-dia foi possível divulgar a informação a 

candidatos que pretendiam exercer funções em regime de extras. Foi-lhes explicado que 

ao ter a formação seriam contactados com mais frequência para prestar serviço de mesa 

em regime de extras. Deste modo, foi possível angariar dois formandos. 

 

Dificuldades da sétima semana 

o Dificuldade em recrutar um cozinheiro. 

 

Facilidades da sétima semana 

o Angariação de candidatos para a formação. 

 

9. Oitava Semana 

o Autonomia total na delegação 

Deve-se dar ênfase aos momentos em que existe mais autonomia, em que os 

conhecimentos são colocados à prova por nós mesmos e por quem nos confere essa 

responsabilidade.
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Esta semana em particular, foi um desses momentos. Existiram tarefas rotineiras que 

foram praticadas com sucesso, nomeadamente, o atendimento ao público, a impressão e 

assinatura de CT, entre outras. No entanto, houve uma tarefa em particular que pela 

primeira vez foi tratada durante o período de estágio: o surgimento de um AT.  

Os AT devem ser tratados quando acontecem, devendo ser preenchido um formulário em 

conjunto com a empresa-cliente onde o trabalhador estava a exercer funções sobre todos 

os detalhes do sinistro. Com o auxílio da orientadora de estágio via telefónica, foi possível 

preencher o formulário de forma correta para ser enviado para o departamento da 

Talenter™ que está encarregue do tratamento de sinistros.  

Os AT devem ser registados em GTT com a descrição do mesmo. No Anexo 12 encontra-

se um print screen do registo de um AT. 

 

o Angariação de novos formandos 

Através da divulgação diária da formação em conversa com os candidatos, e pela partilha 

da formação através das redes sociais, foi possível angariar mais três formandos para a 

formação. 

 

Dificuldades da oitava semana 

o Angariar formandos; 

o Lidar com a pressão da elaboração do formulário do AT sem a supervisão, na 

delegação da orientadora de estágio. 

 

Facilidades da oitava semana 

o Realizar as tarefas diárias de forma mais automática (tratamento de candidaturas, 

assinatura de CT, entre outras). 
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10. Nona Semana 

o Formação F&B17 

Após semanas de divulgação de formação e de recolha de inscrições (as inscrições são 

feitas através de uma ficha onde o formando tem de colocar dados pessoais como, o nome 

completo, o contacto telefónico, o NIF, entre outros), obtiveram-se cinco formandos.  

A formação teria duração de oito horas com pausa para almoço de uma hora.  

Foi-nos fornecido pela Talenter™ Academy documentos essenciais para o decorrer da 

formação, que teríamos de preparar para entregar aos formandos e ao formador para eles 

preencherem e assinarem. De seguida são apresentadas duas listas de documentos, uma 

para o formador e outra para os formandos. 

 

 

 

 

 
17 F&B - Serviço de comida e bebida (serviço de mesa) 

Formador

• Avaliação de aprendizagem -
Fornecer depois da formação 
ocorrer;

• Contrato de formação entre a 
Talenter™ e o formador - Fornecer 
antes da formação ocorrer.

Formando

• Ficha do formando (Ficha de 
Inscrição) - Fornecer antes da 
formação ocorrer;

• Avaliação da formação - Fornecer 
depois da formação ocorrer;

• Material de apoio à formação -
Fornecer antes da formação 
ocorrer;

• Contrato de formação entre a 
Talenter™ e o formando - Fornecer 
antes da formação ocorrer;

• Certificados de formação -
Fornecer depois da formação 
ocorrer.

Figura 11- Documentos imprescindíveis para a realização de uma formação 

Adaptado de: Informações retiradas ao longo do estágio 
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o Envio de questionário de saída aos trabalhadores 

Perceber a opinião dos trabalhadores ao abandonar a Talenter™ é uma das grandes 

preocupações no final destes terminarem o vínculo contratual. Para este efeito são 

enviados questionários de saída aos trabalhadores para entender qual a sua opinião em 

relação aos serviços prestados por esta entidade. No final de cada mês são efetuadas as 

contagens das respostas aos questionários assim como as respostas positivas ou negativas 

obtidas. 

 

Dificuldades da nona semana 

o Ter o espaço devidamente preparado para a formação, por falta de envio de 

material para colocar em prática os conhecimentos teóricos. Deveria ter sido 

facultado à delegação esse material para a formação decorrer como o esperado. 

 

Facilidades da nona semana 

o Verificar respostas positivas por parte dos formandos.  

o Através do trabalho em equipa a preparar a formação, conseguiu-se formar novos 

trabalhadores que conseguiram exercer as funções para empresas clientes, com 

competências comprovadas. 

 

11. Décima Semana 

o Aniversário da Talenter™ 

Os vinte anos da Talenter™ foram comemorados em todas as delegações existentes a 

nível nacional e regiões autónomas. É de frisar, mais uma vez, o sentimento de pertença 

causado por estes eventos da instituição. Neste dia todas as stores teriam de colocar balões 

com o símbolo dos vinte anos da Talenter™, dentro e fora da delegação, e assistir a um 

comunicado em direto, através do youtube, feito por um dos membros da direção a 

discursar sobre o percurso da Talenter™ e tudo o que foi alcançado ao longo dos anos de 

percurso organizacional. Neste dia todas as delegações tiveram de comprar um bolo com 

o logótipo dos vinte anos da empresa de forma a que todos os trabalhadores pudessem 

comemorar esta data. 
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o Abertura e fecho de processos 

Todos os processos devem ser abertos se necessário, no início de cada mês e fechados no 

final de cada mês. Esta tarefa é importante para que se mantenham os processos 

atualizados, retirando os que já estão completos com o número necessário de 

trabalhadores, ou que foram cancelados pelos clientes. Este procedimento é complexo e 

longo pois, para cada processo fechado é necessário averiguar qual a situação com o 

cliente, e terá de se repetir a abertura do mesmo com as mesmas condições da mesma 

forma que anteriormente, se for necessário. 

 

Dificuldades da décima semana 

o Alguns erros efetuados na abertura e fecho dos primeiros processos. 

 

Facilidades da décima semana 

o Após fecho e abertura de vários processos permitiu que os erros fossem cada vez 

menores. 

 

Entre a décima primeira semana de estágio até à décima quarta, as tarefas tornaram-se 

rotineiras havendo, uma dinâmica de trabalho muito idêntica todos os dias. É de referir 

que desde o primeiro dia, tarefas como o tratamento de candidaturas, o atendimento ao 

público, o esclarecimento de dúvidas a trabalhadores e o recrutamento para empresas-

clientes, foram efetuadas todos os dias.  
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3. Evolução Gradual de Desempenho Durante o 

Estágio 

Neste tópico decidiu-se explicar a evolução gradual do desempenho durante o estágio de 

modo a que seja feita uma autoavaliação. Será feita uma retrospeção das tarefas que foram 

de mais fácil aprendizagem, assim como as que demoraram mais a serem consideradas 

rotineiras. 

 

3.1 Tarefas de difícil aprendizagem 

Nem sempre as tarefas foram assimiladas com grande rapidez devido à sua complexidade. 

o Dificuldade em assumir, de forma fluente, as tarefas que diziam respeito aos 

programas AHRNET e GTT que, nas primeiras duas semanas foram de 

descoberta, de tentativas e erros consecutivos, que foram sendo superados com a 

prática. 

o Conseguir expressar um procedimento e uma oferta de trabalho nas primeiras duas 

semanas de estágio foi sair da zona de conforto, e arranjar formas de exprimir o 

desejado da forma mais explícita possível.  

o A abertura e fecho de processos foi um procedimento de difícil assimilação devido 

a todas as etapas que o constituem. Só passou a ser considerada uma tarefa 

rotineira no final do último mês de estágio em que já existia alguma prática a 

executar o procedimento. 

o Executar processos de recrutamento por vezes torna-se complicado, não só por 

fatores internos, mas essencialmente, pelos candidatos que vão surgindo. Nem 

sempre existe disponibilidade por parte deles em executar determinadas funções 

devido à sua vida pessoal. Todos estes fatores podem influenciar de forma positiva 

ou negativa todo o processo. 

o A formação foi uma tarefa pontual que exigiu algum esforço para persuadir os 

candidatos à formação. 
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3.2 Tarefas de fácil aprendizagem 

Existem algumas tarefas que foram de fácil aprendizagem e que se tornaram rotineiras 

com mais rapidez. 

o A impressão de CTT e FAM, colocando-os com a ordem definida e devidamente 

assinados e carimbados. Esta tarefa desde a primeira semana de estágio que foi 

surgindo praticamente todos os dias, o que permitiu praticar muito e, rapidamente, 

fazer esta tarefa de forma automática sem precisar de auxílio. 

o Com o tempo o recrutamento começou a ser mais fácil de se executar. Encontrou-

se forma de expressão das ofertas. De acordo com a situação atual de cada 

candidato foi mais fácil expor a oferta mais favorável. 

o Envio dos questionários de saída aos trabalhadores. 

o Explicar aos cidadãos estrangeiros a razão pela qual não é permitido trabalhar para 

a Talenter™ sem que possuam o título de residência. Como o fluxo de cidadãos 

estrangeiros aumentou nos meses de verão esta tarefa tornou-se rotineira. 

o Acolhimento dos trabalhadores ao iniciarem as novas funções nas empresas para 

as quais foram recrutados.  
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Conclusão 

A Gestão de Recursos Humanos é uma área desafiante. Lidar com pessoas é complexo 

porque cada pessoa é diferente, pensa e reage de forma diferente. O estágio na Talenter™ 

constituiu uma aprendizagem constante. As dificuldades foram ultrapassadas com 

sucesso e contantes lições foram surgindo ao longo dos dias. Esta experiência foi 

enriquecedora tanto pessoal como profissionalmente, pelos ensinamentos que foram 

transmitidos. O que é instruído ao longo dos três anos de curso constitui uma base teórica 

que sustenta a realização de tarefas, no entanto, a execução destas é o que faz enfrentar 

os medos, corrigir os erros e aperfeiçoar cada vez mais as funções executadas por cada 

pessoa.  

A Talenter™, desde o primeiro ao último dia, cumpriu com as suas normas, acolheu, deu 

as ferramentas necessárias para a execução de tarefas, proporcionando autonomia e 

abertura a novos projetos. O facto de ter surgido a hipótese de realizar uma formação e, 

todo o processo ficar ao encargo das estagiárias, demonstra confiança depositada e 

disponibilidade para realização de novas atividades. A autonomia depositada gera 

sentimento de pertença na empresa, e não há nada melhor do que existir motivação e 

orgulho em pertencer a algo que faz a diferença todos os dias na vida de alguém. Todos 

os dias surgem pessoas à procura de trabalho cujas condições pessoais não são as mais 

favoráveis e conseguir-lhes dar uma oportunidade gratifica-nos enquanto pessoas. 

As dificuldades existiram ao nível da construção do relatório, na organização da 

informação retida ao longo do estágio complementada com os conhecimentos absorvidos 

nas unidades curriculares ao longo dos três anos de estudo. 

Em suma, pertencer à equipa da Talenter™ de Viseu ofereceu uma visão ampla do que é 

o trabalho temporário, permitindo usufruir de todas as exigências do dia-a-dia desta 

delegação.  
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Anexo 1 - Coordenações da Talenter™ 
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Anexo 2 – Organograma da Talenter™ 
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Anexo 3 – Normas Básicas de Segurança, Higiene e Saúde no 

Trabalho 
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Anexo 4 – Sistema de Gestão Ambiental da Talenter™ 
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Anexo 5 – Política do Sistema Integrado de Gestão da 

Talenter™ 
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Anexo 6 - Política de Privacidade e de Proteção de Dados 

Pessoais 
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Anexo 7– Seleção das Políticas de Privacidade na Impressão de 

Um Contrato 
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Anexo 8 - Dados de Inscrição no Portal Born2Score 
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Anexo 9 – Elaboração de um anúncio de uma oferta de trabalho 
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Anexo 10 – Ficha de Candidato em Base de Dados 
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Anexo 11 – Local de inserção de dados de pagamento 
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Anexo 12 – Registo de AT em GTT 
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