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Plano de Estágio 

 

O plano de estágio foi elaborado pela Diretora de Departamento de Recursos Humanos 

da Teampower®, Dr.ª Teresa Azevedo, sendo esta também a minha supervisora do 

estágio na empresa. As atividades propostas para serem desenvolvidas ao longo do 

estágio foram as seguintes: 

 

• Recrutamento e Seleção do pessoal; 

• Triagem e captação de talentos e sua retenção; 

• Acompanhamento interação e desvinculação dos trabalhadores temporários;  

• Contratação do trabalhador temporário; 

• Acompanhamento dos trabalhadores temporários. 
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Resumo do Trabalho Desenvolvido 

 

Durante o período de estágio realizado na Teampower®, a estagiária teve a oportunidade 

de aprofundar os conhecimentos adquiridos na sua licenciatura em Gestão de Recursos 

Humanos, no IPG, na cidade da Guarda. Nesse período, adquiriu conhecimentos e ouviu 

conselhos que a irão marcar para o resto da sua vida, contribuindo desta forma para o seu 

enriquecimento pessoal e profissional. 

O presente relatório pretende dar testemunho dessa experiência e dar a conhecer as 

atividades durante estágio.  

O relatório elaborado pela estagiária está dividido em dois capítulos. No primeiro 

capítulo, foi feita a apresentação da empresa acolhedora do estágio. Aí se identificam, 

desde a missão e valores da Teampower®, ao mercado em que está inserido. No segundo 

capítulo, a estagiária irá descrever as atividades desenvolvidas, com principal destaque 

para a Responsabilidade Social da empresa. 

 

  



GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 
  

   

JÉSSICA BARRETO QUARESMA v 

 

Índice Geral 

 

Ficha de Identificação .............................................................................................................. i 

Agradecimentos....................................................................................................................... ii 

Plano de Estágio ..................................................................................................................... iii 

Resumo do Trabalho Desenvolvido ....................................................................................... iv 

Índice Geral............................................................................................................................. v 

Índice de Figuras ................................................................................................................... vii 

Capítulo I ................................................................................................................................ 1 

Apresentação da Empresa Acolhedora da Estagiária ............................................................ 1 

1 - A Empresa .......................................................................................................................... 2 

1.1 - Enquadramento Histórico e Atual .............................................................................. 2 

1.2 - Missão e Valores .......................................................................................................... 3 

1.2.1 – Missão .................................................................................................................. 3 

1.2.2 – Valores ................................................................................................................. 3 

1.3 – Especialização Sectorial ............................................................................................. 4 

1.4 – Valorização Profissional ............................................................................................. 5 

1.5 - Integração de Processo ................................................................................................ 5 

1.6 - Acompanhamento Integral Personalizado ................................................................. 6 

1.- Satisfação dos Colaboradores ........................................................................................ 7 

1.9 - Certificação ISO 9001:2008 ........................................................................................ 8 

1.10--Caracterização da Atividade Trabalho Temporário ................................................ 9 

1.11-Desenvolvimento Organizacional ............................................................................. 10 

1.12 – Organigrama .......................................................................................................... 10 

1.12.1-Descrição das funções por Departamento.............................................................. 13 

1.12.2 - Departamento de Recursos Humanos (DRH) ...................................................... 14 

1.12.3- Processo Recursos Humanos ................................................................................. 15 

• Descrição Sintética ................................................................................................. 15 

• Recrutamento e Seleção ......................................................................................... 16 

• Acolhimento e Integração ...................................................................................... 16 

1.12.4-Principais desafios do Departamento de Recursos Humanos ........................... 16 

• Formação ............................................................................................................... 17 

1.12.5-Avaliação de Desempenho ...................................................................................... 18 

Capítulo II ............................................................................................................................. 20 



GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 
  

   

JÉSSICA BARRETO QUARESMA vi 

 

Período de Estágio ................................................................................................................ 20 

2- Estágio ............................................................................................................................... 21 

2 .1- Atividades Desenvolvidas .......................................................................................... 21 

2.2 – Criação e utilização de base de dados, pesquisas de candidatos ............................. 22 

2.3-Recrutamento e Seleção dos Candidatos .................................................................... 23 

2.4- Entrevistas ao Candidato ........................................................................................... 25 

2.5- Atendimento Telefónico ............................................................................................. 25 

2.6- Higiene Segurança Saúde no Trabalho(HSST) ......................................................... 26 

Considerações Finais............................................................................................................. 27 

Referências Bibliográficas .................................................................................................... 28 

Web sites ............................................................................................................................... 29 

 

  

  

 

 

 

 

 

  



GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 
  

   

JÉSSICA BARRETO QUARESMA vii 

 

Índice de Figuras 

 

Figura 1- Feira do sector da construção civil em Dubai.............................................................. 3 

Figura 2- Certificado ISSO 9001:2008 ...................................................................................... 9 

Figura 3-Organograma SPT DEPARTAMENTO Nacional ..................................................... 13 

  



GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 
  

  

JÉSSICA BARRETO QUARESMA 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I 

Apresentação da Empresa Acolhedora da Estagiária 
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1 - A Empresa 

1.1 - Enquadramento Histórico e Atual 

 

Teampower® é a marca comercial da Sociedades Portuguesa de Trabalho(SPT), empresa 

de Trabalho Temporário, S.A. Foi constituída em 1993 e, desde então, tem estado 

empenhada em apoiar as empresas no seu crescimento, colmatando as suas necessidades 

pontuais de recursos humanos, ao mesmo tempo que promove as carreiras dos 

profissionais que com ela trabalham. 

Com o objetivo de ir ao encontro das necessidades e aspirações de clientes e 

colaboradores, apresentando níveis elevados de rentabilidade e satisfação, desenvolveu-

se o conceito Teampower®. Um conceito de serviço chave na mão, assente em 4 pilares: 

Especialização Setorial; Valorização Profissional; Integração De Processos e 

Acompanhamento Contínuo, essenciais para o êxito das operações de cedência e 

destacamento de profissionais, os motores do elevado desempenho proposto pela 

empresa. 

A Teampower® distingue-se pela sua capacidade de agir globalmente, possibilitando a 

clientes e a colaboradores a focalização dos seus esforços na sua atividade profissional, 

assumindo a responsabilidade por desenhar e executar a logística de recursos humanos, 

levando a que todos os processos integrem uma estratégia natural de crescimento. 

Em 2005 foi alvo de uma profunda reestruturação, passando a ser liderada por uma 

administração que alia a sua juventude e dinamismo à sensatez, profissionalismo e 

seriedade. Fisicamente está presente em Lisboa, Porto e São João da Madeira, no entanto 

a sua área de atuação estende-se a todo o território de nacional e à Europa, com especial 

incidência no competitivo mercado francês, estando em curso o seu alargamento a outros 

mercados. 

A empresa dispõe de uma força de trabalho de mais de 20.000 profissionais incluindo 

trabalhador direto e indireto, distribuídos pelas diversas profissões que recruta nos 

sectores em que é especialista. 

De 26 a 29 de novembro 2016 a Teampower® esteve no Dubai, na maior feira do sector 

da construção da região, a BIG 5, a promover o seu serviço de Recrutamento e Seleção 
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orientado para o sector da construção. Essa participação da empresa visava alargar o seu 

conceito de Recrutamento e Seleção especializado por sector de atividade à Arábia 

Saudita. Um exemplo da participação nesse evento está ilustrado na figura 1 que se segue.  

 

 

 

 

 

Figura 1- Feira do sector da construção civil em Dubai 
Fonte: www.teampower.pt 

 

1.2 - Missão e Valores 

Em qualquer organização, estes dois aspetos são extremamente importantes, para que se 

possam definir metas, no sentido de serem atingidos os principais objetivos traçados. Para 

isso é necessário a existência de uma visão que possa materializar os caminhos a seguir, 

abrangendo os valores da empresa, assim como uma missão onde estejam presentes os 

compromissos entre a organização e aquilo que os seus clientes esperam obter em relação 

ao produto produzido. 

1.2.1 – Missão 

A empresa tem como missão proporcionar um serviço especializado de recrutamento e 

cedência de trabalhadores, para o efeito atuará com dinamismo e rapidez de resposta, 

procurando colmatar as necessidades de profissionais nos setores em que atua. 

1.2.2 – Valores 

A Teampower® propõe-se apoiar as empresas portuguesas no cumprimento dos seus 

trabalhos, tanto no território nacional como além das fronteiras, desenhando e executando 

toda a logística de recursos humanos. Compromete-se em fornecer mão-de-obra 

experiente e dedicada às empresas atuantes em mercados internacionais; e disponibiliza-

se a desenvolver as carreiras profissionais dos trabalhadores que nela confiam as suas 

carreiras. 
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Para tal assume um comprometimento pelo respeito dos valores e princípios morais que 

a norteiam e que lhe permitem patrocinar o seu crescimento: 

• Agilidade;  

• Rapidez;  

• Dinamismo;  

• Credibilidade; 

• Solidez;  

• Honestidade;  

• Responsabilidade;  

• Confiança;  

• Humanismo. 

 

1.3 – Especialização Sectorial 

A especialização sectorial é um dos fatores de sucesso da Teampower® e uma premissa 

expressiva para uma tomada de decisão mais segura e tranquila. 

A especialização permite um profundo conhecimento das especificidades e necessidades 

próprias do sector, bem como das características individuais de cada uma das profissões 

que o compõe. Como a empresa atua exclusivamente nos sectores da Construção Civil e 

Obras Públicas e da Metalomecânica, organiza-se, espelhando esses setores, na 

Teampower® Construção e na Teampower® Metalomecânica. Ainda, em termos 

setoriais, esta organização agrupa os serviços prestados à indústria na Teampower® 

Indústria e na Teampower® Multisector os serviços fornecidos aos sectores e subsectores 

da área dos serviços.  

Esta orientação a par do conhecimento aprofundado em cada sector permite aumentar a 

eficácia, otimizar os processos, e diminuir custos e tempos de colocação. 

Simultaneamente possibilita a construção de uma base de dados em permanente 

atualização, dos melhores profissionais de cada área. Para o cliente, esta especialização 
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traduz-se em processos de recrutamento e colocação mais eficientes, mais produtivos, 

com menos riscos, e com preços mais justos. 

A focalização sectorial permite oferecer os melhores profissionais do mercado, em cada 

ofício. 

A estes benefícios associam-se as vantagens de ter um parceiro que entende do seu 

negócio e fala a sua linguagem. 

 

1.4 – Valorização Profissional 

Oferecer os melhores profissionais, os melhores preparados e os mais aptos, implica 

identificar, valorizar e fidelizar os trabalhadores mais competentes e dedicados. A 

Teampower® procura os colaboradores com maior experiência laboral e 

preferencialmente os que apresentem referências profissionais favoráveis e credíveis. 

Todos os colocados possuem uma experiência mínima na função que se propõem 

desempenhar, e que varia de acordo com o nível de complexidade da função e do grau 

profissional anunciado. 

A cada profissional, são ainda disponibilizadas oportunidades de formação que conduzem 

ao alargamento dos seus conhecimentos e ao enriquecimento do seu currículo, 

contribuindo de forma inequívoca para a melhoria do seu desempenho no terreno.  

 

1.5 - Integração de Processo 

A empresa presta um serviço integrado de locação de colaboradores experientes, 

dedicados e conhecedores. 

Trata-se de um serviço completo, chave na mão, pronto a usar, que permite ao cliente 

focalizar-se nas questões diretamente relacionadas com a obra ou projeto que têm em 

mãos e com o desempenho da sua empresa. 

Já ao colaborador, são criadas todas as condições necessárias para que apenas se preocupe 

com o bom cumprimento do trabalho a executar, preocupando-se exclusivamente com a 

tarefa que lhe é solicitada. 



GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 
  

  

JÉSSICA BARRETO QUARESMA 6 

 

Com vista a este objetivo, a Teampower®, chama a si todas as responsabilidades que de 

outra forma caberiam à empresa ou ao trabalhador individualmente. 

Assume todo o encargo pela gestão inerente a cada trabalhador em particular, como sejam 

o próprio processo de recrutamento e seleção, os exames médicos, a elaboração dos 

contratos de trabalho, a inscrição na segurança social, o processamento e pagamento dos 

salários, a contratação dos seguros de acidentes pessoais, a formação profissional, ou o 

fornecimento de equipamentos de proteção, bem como as questões de logísticas inerentes 

à própria deslocalização, como o transporte ou o alojamento, nos casos em que tal é 

necessário 

 

1.6 - Acompanhamento Integral Personalizado 

Na certeza de que só é possível obter um bom desempenho com profissionais motivados, 

e que esta motivação só se consegue proporcionando condições de trabalho e de vida 

apropriadas, a empresa desenvolveu um programa de acompanhamento individual, 

disponibilizando um sistema único de logística e acompanhamento dos colaboradores no 

terreno, a funcionar 365 dias por ano. Assim, sempre que há uma necessidade de 

destacamento, os elementos destacados são incluídos no programa de acompanhamento 

integral. 

Este programa operacionaliza-se através de um técnico de produção e logística, nos casos 

internacionais, e do próprio técnico de Recursos Humanos(RH) nos casos nacionais, que, 

apesar das limitações muitas vezes encontradas no terreno, tenta providenciar todas as 

condições materiais necessárias ao elemento destacado, como seja um alojamento 

condigno, os meios de transporte adequados, os equipamentos de proteção necessários, 

ou até as condições indispensáveis a uma alimentação saudável. 

Cabe também a este técnico proporcionar uma integração facilitada em novas realidades 

sociais e culturais, bem como no seio das empresas que vão acolher os trabalhadores, para 

que estes se sintam confortáveis para execução das suas funções. 

Muitas vezes este técnico é também um mediador, entre os próprios profissionais e as 

várias partes envolvidas entre os clientes e a empresa. 
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Outra vantagem clara deste sistema é a forma direta como ele possibilita avaliar no 

terreno, de forma individualizada e contínua, o desempenho de cada colaborador. Esta 

avaliação permite implementar de imediato medidas corretivas para a melhoria da 

atividade. Ao mesmo tempo que permite uma atualização permanentemente das 

informações individuais de cada trabalhador para futuras referências. 

Este é o trabalho por detrás do sucesso e elevada qualidade dos serviços prestados pela 

empresa 

 

1.- Satisfação dos Colaboradores 

A Teampower® sabe que os colaboradores são o elemento fundamental do seu sucesso, 

merecedores de toda a atenção e dedicação. Encara-os como verdadeiros parceiros do seu 

crescimento. 

É constante o esforço em garantir as condições de trabalho necessárias para que todos os 

colaboradores se sintam acolhidos, integrados, e protegidos, satisfeitos por pertencerem 

a uma grande equipa vencedora. 

Com o objetivo de determinar a satisfação com a empresa e com o trabalho que 

desempenham, é-lhes solicitado regularmente que avaliem a Teampower®. Esses 

inquéritos procuram avaliar as seguintes valências: 

➢ Bem ou muito bem acolhido 

➢ Informação transparente e clara 

➢ Satisfeitos com o salário 

➢ Bom acompanhamento no trabalho 

➢ Boa integração em equipa 

➢ Bom acompanhamento nos escritórios 

➢ Satisfação com qualidade do alojamento 

➢ Satisfação com transportes 

Os resultados tem demonstrado uma Teampower® preocupada com as suas equipas, e 

uma empresa com a qual é bom e fácil trabalhar. Já que de acordo com os resultados de 

um estudo interno de satisfação dos colaboradores, realizado anonimamente em 2010, 
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79% dos inquiridos pretende continuar a trabalhar com a Teampower®; 83% 

recomendaria a Teampower® a um conhecido e 78.3% dos colaboradores considera que 

é bem ou muito bem acolhido. 

Já a informação disponibilizada sobre o trabalho que irão desempenhar na empresa cliente 

é considerada transparente e clara por 73,9% dos trabalhadores inquiridos. A esmagadora 

maioria, 86,9%, está satisfeita com o salário. 

O acompanhamento prestado pela Teampower®, no decorrer do trabalho é do agrado de 

82,6% dos colaboradores inquiridos. Cerca de 87% ficou contente com a forma como se 

relacionou com a equipa de trabalho onde foi inserido. O apoio prestado pelos escritórios 

Teampower® é do agrado de 91,3% dos funcionários. 

Nos casos em que houve a necessidade de recorrer a alojamento, cerca de 70% das 

pessoas mostrou-se satisfeita com a qualidade dos mesmos. Já quando houve necessidade 

de recorrer a transportes para deslocações, 83% dos trabalhadores considera-se satisfeito 

com a solução apresentada. 

 

1.9 - Certificação ISO 9001:2008 

 

A SPT- Empresa De Trabalho Temporário, S.A. é uma empresa auditada e certificada 

pela norma de gestão da Qualidade ISO 9001:2008 no âmbito do recrutamento, seleção e 

colocação de trabalhadores em regime de trabalho temporário.  

Esta norma é um referencial internacional de gestão da qualidade e certifica as empresas, 

cujos sistemas de gestão da qualidade assentam em 8 princípios fundamentais: 

➢ Focalização no cliente; 

➢ Liderança; 

➢ Envolvimento das pessoas; 

➢ Abordagem por processos; 

➢ Abordagem da gestão como um sistema; 

➢ Melhoria contínua; 
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➢ Tomada de decisão baseada em factos; 

➢ Relação de benefício mútuo com fornecedores. 

Para Clientes e Candidatos, a certificação ISO 9001:2008, ilustrada na figura 2 a seguir 

apresentada, é uma prova do comprometimento da Teampower® com a qualidade e a sua 

satisfação, bem como uma garantia do cumprimento dos requisitos exigidos e da 

legislação aplicável.  

 

Figura 2- Certificado ISSO 9001:2008 
Fonte:www.teampower.pt 

1.10--Caracterização da Atividade Trabalho Temporário  

O Trabalho Temporário, também, conhecido como Relação Triangular de Trabalho, 

caracteriza-se pela prestação de serviços remunerados de um trabalhador temporário, TT, 
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numa determinada empresa ou entidade (utilizador), que por sua vez é contratado por uma 

entidade empregadora, ETT (ACT, 2008). 

As Entidades de Trabalho Temporário, ETT, tal como a Teampower® necessitam de uma 

licença acompanhada de um alvará. As mesmas assumem todos os custos que advêm da 

contratação de um ou mais trabalhadores tais como: os custos de recrutamento, seleção e 

formação dos trabalhadores; o pagamento de salários e de outras obrigações legais 

(segurança social, seguro de acidentes de trabalho, entre outras), (artigo 172.º al. a) e b) 

do Código do Trabalho), bem como exercem o poder disciplinar caso se revele necessário 

(artigo 185.º n.º 4 do Código do Trabalho).  

A Teampower® celebra com os seus trabalhadores contratos CUTT – Contrato de 

Utilização de Trabalho Temporário a termo resolutivo (certo ou incerto) dependendo das 

necessidades efetivas dos clientes, sendo que tais contratos nunca deverão exceder o 

limite de dois anos (Artigo 178º, números 1 e 2 do Código de Trabalho, presente em ACT 

(2008)). As relações laborais estabelecidas através deste modelo de contratação, não são 

de forma alguma, relações contratuais típicas, pois no lugar das duas figuras tradicionais 

da relação contratual laboral (trabalhador e entidade patronal) encontram-se três sujeitos 

– trabalhador, a ETT e empresa utilizadora de trabalho temporário – que estabelecem uma 

relação contratual triangular. 

 

1.11-Desenvolvimento Organizacional 

Anualmente na SPT é elaborado um plano de desenvolvimento organizacional, elaborado 

em consonância com os planos de ação da administração, de maneira a promover e 

rentabilizar o desenvolvimento do potencial humano da organização, tal plano é revisto 

quando necessário procedendo se as alterações pertinentes. 

1.12 – Organigrama 

Organigrama é um gráfico que representa visualmente a estrutura organizacional de uma 

instituição ou empresa. O principal propósito deste modelo estrutural é apresentar a 

hierarquização e as relações entre os diferentes setores da organização. 
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O organograma empresarial pode ser apresentado de diversas maneiras, sendo o modelo 

vertical um dos mais populares. Neste caso, cada órgão da instituição é representado com 

os respetivos responsáveis pelos setores, organizados de forma hierárquica, sendo os 

postos mais altos localizados no topo da estrutura, seguidos por seus respetivos 

subordinados. 

O principal objetivo do organograma é ajudar a esclarecer dúvidas sobre a organização 

da empresa, seja para os próprios membros da empresa, para parceiros, fornecedores ou 

clientes. 

Tem como finalidade representar:  

• Os órgãos,   

• as funções desempenhadas pelos órgãos,  

• as suas relações   

• os níveis hierárquicos 

Departamentalização consiste no agrupamento de tarefas homogéneas em departamentos 

específicos segundo um dado critério. As atividades são agrupadas por similaridade e, 

desta forma, podem ser geridos os recursos materiais e humanos necessários para o 

cumprimento dos objetivos definidos pela organização. 

O aumento da dimensão das organizações e a sua complexidade, exigem cada vez mais 

uma especialização vertical (descentralização por níveis hierárquicos diferentes) e 

horizontal (dentro do mesmo nível hierárquico, criar vários departamentos). 

Um organograma bem feito deve ser de fácil interpretação, organizado de forma clara 

para que cada órgão ou funcionário, por exemplo, saiba suas respetivas funções e a quem 

deve reportar. Os organogramas também devem ser flexíveis, visto que podem ser 

alterados a qualquer momento. Não são estruturas permanentes. 

Existem dois tipos de organograma o vertical ou clássico e horizontal neste caso a 

Teampower® possui um organograma vertical onde os cargos mais importantes estão no 

topo do gráfico e a hierarquia parte do topo para a base. 
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A Teampower®, como se pode observar na figura 3, organiza-se de acordo com os dois 

segmentos de mercado onde atua, o nacional e o internacional. Aprofundar-se-á mais o 

segmento nacional, visto ser aquele onde a estagiária esteve integrada. 

No segmento nacional os departamentos, Produção e Logística Nacional, Comercial 

Nacional, Financeiro e Marketing e, ainda, Recursos Humanos, operacionalizam todas as 

tarefas necessárias ao serviço prestado pela Teampower®. Estes departamentos 

respondem perante a Administração, a qual é coadjuvada por elementos de staff interno: 

Assistente de Administração (cuja responsável superintende o Departamento de Recursos 

Humanos onde estagiária desenvolveu as suas atividades sob a supervisão da Dr.ª. Teresa 

Azevedo), Assessoria de Qualidade e Gestão de Qualidade e, também, por elementos de 

staff externo (Contabilidade- Revisor Oficial de Contas e Contabilista Certificado, Apoio 

Jurídico, Assistência Informática e Higiene e Segurança no Trabalho. 
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Figura 3-Organograma SPT DEPARTAMENTO Nacional  

Fonte: próprio baseado na informação de Andreia Carvalho 

 

1.12.1-Descrição das funções por Departamento 
 

Administração tem como principal função trazer os melhores resultados organizacionais, 

colocando em prática um gerenciamento com base em resultados e maximizando a 

possibilidade de crescimento, eficácia e ganho. 

Logística tem como principal função planear tendo em conta os pedidos dos clientes. 

Entregar ao cliente os novos colaboradores por ele encomendados, nas qualidades e 

prazos acordados. 

http://www.ibccoaching.com.br/portal/rh-e-gestao-de-pessoas/como-atingir-resultados-organizacionais/
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Recursos Humanos tem como principal função promover a eficiência e a eficácia dos 

trabalhadores na empresa, para que consiga atingir os seus objetivos da melhor forma 

possível, busca soluções para conflitos, controla os horários de entrada e saída dos 

trabalhadores, as horas extras e estabelece políticas para a retenção de talentos, entre 

outras funções.  

Comercial tem como principal função alcançar todos os objetivos da empresa no que diz 

respeito a facturamento, criando metas de desempenho para os colaboradores; fazer 

prospeção de novos clientes e manutenção a clientes efetivos. 

Financeiro tem como principal função gerir os recebimentos dos clientes e os 

pagamentos dos colaboradores, garantir a boa saúde da tesouraria. 

Marketing tem como principal função estudar o mercado e os clientes, determinar o 

melhor modo para atingir estes clientes e representar a empresa. 

 

1.12.2 - Departamento de Recursos Humanos (DRH) 

Pelo facto do DRH ter sido o local de estágio, achou-se interessante apresentá-lo de forma 

mais detalhada. 

Atualmente a função dos departamentos de recursos humanos está direcionada para uma 

maior flexibilidade, uma maior eficiência e um bom empreendedorismo de quem atua na 

área de RH. 

• Funções do Departamento de Recursos Humanos 

A função desse departamento como havia mencionado em (1.12.1) é fazer com que os 

colaboradores consigam atingir os seus objetivos da melhor forma possível, isto é apoiar 

cada funcionário para além de trâmites burocráticos, buscando condições de aumentar a 

produtividade a fim de fortalecer todos os ramos da empresa onde esse profissional atua, 

valorizando desenvolvimento a fim de que o ambiente de trabalho gere encorajamento, 

organização, responsabilidade e inovação profissional. 

• Missão do Departamento de Recursos Humanos 
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Faz parte da missão do DRH assegurar o planeamento, a coordenação e o apoio das 

atividades relacionadas com as pessoas na empresa. É responsável, nomeadamente pela 

elaboração de estratégias e proposição de ações que materializem na empresa a Gestão de 

Recursos Humanos. 

Compete-lhe promover a divulgação de mensagens e de informação institucional suporte 

da cultura e dos valores da empresa. É também responsável por garantir um correto 

enquadramento das ações nesta área com o normativo interno e com as disposições da 

legislação laboral. 

O Departamento de Recursos Humanos assegura também o processo de Envolvimento 

com a Comunidade 

• Boas Práticas de Gestão de Recursos Humanos 

É importante criar boas práticas de gestão de Recursos humanos, e a SPT preocupa-se em 

desenvolver uma cultura organizacional forte, garantindo assim um constante conforto 

aos seus colaboradores e promovendo a sua motivação. Estas práticas trazem resultados 

à empresa, como maiores índices de desempenho e de produtividade, e menor índice de 

reclamações. 

Pretende-se constantemente criar uma cultura de desempenho, implementando a 

orientação para os objetivos, desenvolver competências, e atrair e reter os melhores 

profissionais. Nesta linha de raciocínio, para além do cumprimento de todas as 

normas/obrigações legais, a empresa possui, uma preocupação constante com os seus 

colaboradores e meio envolvente.  

1.12.3- Processo Recursos Humanos 

• Descrição Sintética 

O processo recursos humanos é transversal a toda a organização, engloba na sua atividade 

as tarefas de recrutamento, seleção, e integração profissional, formação interna, 

desenvolvimento organizacional, coordenação de estágios e coordenação/apoio á 

avaliação de desempenho. 
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• Recrutamento e Seleção 

O processo do recrutamento e seleção ocorre, quando o posto a preencher tenha sido 

previamente autorizado pela administração. Os meios e procedimentos a utilizar serão 

definidos em função do cargo a ocupar. Obrigatoriamente serão realizadas entrevistas 

individuais, sendo posteriormente feito um relatório para submeter á apreciação da 

administração.    

• Acolhimento e Integração 

Este processo implica a preparação de um planeamento de formação para ser cumprido 

durante a primeira semana (podendo este prazo ser estendido ou diminuído em função do 

cargo a ocupar). A formação no sistema de gestão da qualidade tem a duração de 4 horas. 

A formação específica na função é individualizada, para cada caso. 

O manual da qualidade da SPT é o documento de referência para a integração do novo 

colaborador. O acesso a este documento, bem como todos os outros necessários ao 

desempenho da função, é feito através da rede informática (intranet). 

 

1.12.4-Principais desafios do Departamento de Recursos Humanos 

 

- Potenciar as competências dos seus colaboradores, garantindo ações de formação 

constantes, que acompanhem o desenvolvimento da estratégia de negócio e que vão de 

encontro às necessidades dos colaboradores;  

- Motivar os colaboradores a atingir um desempenho de excelência e incutir nestes a 

necessidade de o fazer de forma contínua;  

- Fornecer aos colaboradores uma assistência célere aos cuidados de saúde, contemplando 

não apenas os exames obrigatórios como também ações de divulgação e prevenção; 

- Garantir os compromissos legais para com os colaboradores e também entidades 

externas, mantendo uma postura de profissionalismo e também a tradição da empresa no 

que respeita à sua componente social. 
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Umas das práticas que provam aquilo que acima foi mencionado é a formação constante 

dos trabalhadores temporários da empresa. A SPT em parceria com entidades públicas 

procede à formação inicial dos colaboradores temporários, e quando se deteta a 

necessidade de formação continua ela é prestada em conformidade com o direito 

conferido pelo tipo de contrato do trabalhador.   

• Formação 

A formação é um processo, formal ou informal, de aquisição de conhecimentos ou de 

adoção de atitudes e de comportamentos com relevância para a atividade no cargo e para 

o desenvolvimento pessoal e organizacional. 

➢ Objetivos da Formação Profissional  

✓ Desenvolver as capacidades profissionais dos formandos para que possam 

contribuir mais eficazmente para os negócios da empresa (c/prazo); 

✓   Desenvolver nos formandos atitudes e comportamentos que lhes permitam 

ter maior eficiência, eficácia e satisfação profissional no exercício da sua atual 

função (c/m prazo); 

✓   Proporcionar a aquisição dos conhecimentos necessários ao 

desenvolvimento de carreira previsto (m/prazo); 

✓   Possibilitar aos formandos o seu desenvolvimento como pessoas. 

➢ Levantamento de Necessidades 

Anualmente será feito um levantamento de necessidades de formação, tal instrumento 

será validado a partir de inquéritos internos e/ou resultados da avaliação de desempenho, 

bem como por indicação diretas das chefias do departamento e/ou Administração. 

➢ Plano Anual de Formação  

Face aos requisitos legais, e conforme as diretrizes do plano de atividades anual, é 

elaborado o plano anual de formação. A implementação do plano anual envolve a consulta 

de entidades formadoras, elaboração e implementação do plano proposto. O plano será 

sempre sancionado pela administração. 

Follow up: após as ações de formação, haverá uma avaliação da sua eficácia num período 

de quatro meses após a sua conclusão. 
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• Reconversão profissional Teampower® 

Com a reconversão profissional a Teampower® assume assim um dos seus papéis sociais, 

materializando o seu desejo de proporcionar formação efetiva, sem custos para o 

formando, e que permita um regresso rápido ao mercado de trabalho. No período do 

estágio a Teampower®, em parceria com entidades públicas e privadas, levou a cabo um 

novo curso de reconversão profissional, desta vez na área da carpintaria de cofragem.  

Para este projeto foram identificados profissionais de áreas com baixa inserção no 

mercado de trabalho e colocado o desafio de abraçar uma nova carreira profissional num 

sector e numa atividade de elevada procura. 

O curso intensivo, com duração de aproximadamente dois meses, teve um carácter 

eminentemente prático, no decorrer do qual os formandos puderam evoluir até à execução 

autónoma da cofragem para diversas aplicações: sapata, pilar, muro, viga e laje. Foi 

também contemplada formação na execução de armaduras. 

A formação incluiu ainda um módulo específico orientado à segurança, higiene e saúde 

no trabalho no sector da Construção civil. A empresa passou a dispor de mais uma equipa 

de profissionais aptos a desempenhar o seu trabalho no cliente, solidificando a experiência 

ao mesmo tempo dando o seu contributo para diminuir uma lacuna no mercado de 

trabalho. 

Uma nota muito positiva para os formandos que demonstraram um nível de aprendizagem 

elevado e uma capacidade de adaptação a novas realidades que surpreendeu pela positiva. 

 

1.12.5-Avaliação de Desempenho  

 

É da responsabilidade do Supervisor de Recursos Humanos o tratamento e difusão dos 

dados da Avaliação de Desempenho dos colaboradores. 

O objetivo da realização da avaliação é proporcionar ao colaborador o feedback da 

eficácia no desempenho das suas funções, de forma a promover a melhoria do 

desempenho dos Recursos Humanos. 
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Anualmente na Teampower® é realizada uma ação de coordenação e apoio ao processo 

de avaliação de desempenho. A gestão administrativa compreende a elaboração de um 

dossier individual do colaborador como obrigações legais nomeadamente, férias, doenças 

e outros; os registos das ações de formação são feitos no whumanos e ficam arquivados 

no dossier do diretor de recursos humanos. 

Os resultados da avaliação do desempenho ficam registados informaticamente ou em 

pasta especifica, assim como outros indicadores de gestão de recursos humanos.  
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Capítulo II 

Período de Estágio 
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2- Estágio  

Aquando do início de um estágio que ocorra dentro da empresa (curriculares, 

profissionais, extracurriculares), será elaborado um processo individual do estágio, 

contendo o protocolo de estágio respetivo, bem como os temas a desenvolver e as áreas 

onde o estagiário irá desenvolver competências, no final do estágio é feita uma avaliação 

pelo respetivo orientador em conjunto com o diretor de recursos humanos. 

 

2 .1- Atividades Desenvolvidas 

Neste segundo capítulo vão ser descritas as atividades desenvolvidas pela estagiária ao 

longo do estágio, procurando sempre um enquadramento para melhor compreensão do 

que foi sendo desenvolvido. 

Como foi referido no capítulo 1, a estagiária realizou o seu estágio no Departamento de 

Recursos Humanos da Teampower®, onde executou algumas das tarefas, de maneira a 

compreender a utilidade deste Departamento dentro de uma organização. 

O processo de Gestão de Recursos Humanos é entendido como o conjunto de atividades 

realizadas pela empresa com o propósito de desenvolver os seus colaboradores, tornando-

os pessoas competentes e disponíveis para garantirem o cumprimento das missões e 

objetivos com que são confrontados e preparados para enfrentarem os desafios futuros 

que se colocam. 

As atividades desenvolvidas pela estagiária compreenderam se nos seguintes pontos: 

• Criação e atualização de base de dados, Pesquisas de candidatos (utilização de 

software, redes sociais e outras fontes de recrutamento; 

• Recrutamento e Seleção; 

• Entrevistas aos candidatos  

• Acompanhamento do trabalhador 

• Atendimento telefónico; 

• Higiene Saúde e Segurança no Trabalho (HSST) 
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2.2 – Criação e utilização de base de dados, pesquisas de candidatos 

Durante o estágio a estagiária procedeu à criação de diversas Bases de Dados no software 

da empresa (whumanos) tendo como uma das finalidades o tratamento informático de 

dados outrora em folhas de papel. Desta forma, o acesso ao seu conteúdo é facilitado a 

todos os trabalhadores da Teampower®, já que esses dados permitem gerar informação 

que passa a estar disponível na rede interna da empresa.  

Das bases de dados criadas destacam-se:  

1. Potenciais candidatos a trabalhadores da construção civil,  

2. Inventário de Materiais e Equipamentos colocados em cada cliente - com o intuito 

de facilitar localização dos mesmos,  

3. Base dos Funcionários ativos - onde estão presentes os dados de referência de 

cada trabalhador (Nome, data de nascimento, contacto, número da segurança 

social, número do Cartão de Cidadão, número de trabalhador, serviço (s), 

colocação a clientes, supervisor do serviço, etc.). 

4. Horário, zona onde o mesmo atua e Presenças dos trabalhadores.  

As bases de dados referidas em 1, 3 e 4, refletem a preocupação de se saber a cada 

momento o potencial de recursos humanos. De acordo com Baron & Armstrong, (2007), 

todas as Organizações ou Empresas necessitam de fazer uma estimativa do número de 

candidatos que irão precisar no futuro, bem como do respetivo perfil – planeamento de 

PESSOAS. Este planeamento permite à empresa dar uma resposta mais rápida assim que 

surjam as necessidades. 

Depois de criadas, estas bases de dados foram constantemente atualizadas conforme as 

necessidades apresentadas. O cumprimento destas tarefas contribuiu para uma melhor 

organização interna da empresa, o que é fundamental.  
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2.3-Recrutamento e Seleção dos Candidatos 

 

Na sociedade competitiva em que vivemos é essencial para as empresas conseguirem ter 

vantagens sobre os seus concorrentes. Desta forma, as necessidades dos seus clientes 

devem ser satisfeitas de forma célere e eficaz sendo que um dos fatores mais importantes 

para que tal aconteça é a qualidade dos recursos humanos, pois estes afetam o 

desempenho de toda a organização. (Cunha, Rego, Cunha, Cabral-Cardoso, Marques & 

Gomes, 2012). 

O processo de recrutamento e seleção dos trabalhadores é um dos aspetos mais 

contingenciais dSo RH. É por meio desse processo que as empresas são capazes de 

encontrar e manter grandes Talentos. 

Este processo materializa-se a partir da concretização dos seguintes procedimentos:  

1. Pedido de Emprego;  

2. Consulta de base de dados de candidatos;  

3. Anúncio em outros meios de comunicação (quando aplicável) redes sociais, sites 

de emprego entre outros;  

4. Receção de candidatos; 

5.  Triagem. 

A concretização deste processo na Teampower® envolve o diretor de RH, o técnico de 

RH (estagiária), marketeer, candidatos e colaboradores. 

Durante o decorrer do estágio, a estagiária fez o recrutamento e seleção de candidatos 

para várias funções. O objetivo destes processos é responder as necessidades diversas nas 

diferentes funções. Era também responsável por pesquisas na base de dados no software 

awhumanos. Numa base de dados poderia selecionar os colaboradores que estivessem 

com o contrato prestes a terminar com o potencial cliente, ou recorrer a recrutamento 

externo. 

  O recrutamento externo consiste em atrair candidatos fora da empresa, no mercado do 

trabalho, com características, experiências e visões úteis para o cargo, onde a vaga nos 

mais variados meios, desde os sites de emprego às redes sociais, etc. 



GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 
  

  

JÉSSICA BARRETO QUARESMA 24 

 

Logo que recebia as candidaturas no seu email, contactava os candidatos via telefone 

fazendo uma pequena entrevista para recolha dos dados dos mesmos, e de seguida 

marcando uma entrevista presencial com os candidatos qualificados para a função. 

A estagiária acompanhou os processos de admissão de novos colaboradores, uma das 

fases do processo de admissão é a entrega da descrição de funções aos colaboradores e 

posteriormente a assinatura do documento da confirmação do titular da função. 

1. Pedido de Emprego 

O processo de recrutamento e seleção inicia se quando o comercial cria um pedido de 

emprego, onde se encontra definido o perfil do candidato ou novos perfis existe um 

pedido de elementos recebido, assinado e carimbado pelo utilizador.  

Os pedidos encontram se no software whumanos(empregos), é preenchido o separador 

características para, caso seja necessário, publicação do anúncio no site da empresa e nos 

portais de emprego. 

2. Consulta de base de dados de candidatos 

Após análise do perfil do candidato a ser admitido, é iniciada a pesquisa dos candidatos 

na base de dados. 

3. Anúncio em outros meios de comunicação (quando aplicável) 

Se o perfil pretendido não existir em base de dados ou o número de candidatos aos 

anúncios anteriores não for o suficiente, é feito ao departamento de marketing o pedido 

de colocação de anúncio em meios de comunicação pagos, que submete a aprovação pela 

administração. 

4. Receção de candidaturas 

As candidaturas são recebidas em candidaturas online no whumanos (empregos) e 

importadas para o processo de recrutamento em curso, para as candidaturas recebidas via 

email é criada ficha do candidato e associado também ao processo. Em ambos os casos 

ficam em estado de triagem. 
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5. Triagem  

A estagiária era responsável por proceder á triagem dos candidatos, o que corresponde a 

aferir as competências pessoais e profissionais para o pedido em questão; é feita a 

atualização do estado da candidatura (em curso/rejeitado). Procedendo se ao contacto com 

os candidatos pré-selecionado para a realização de entrevistas. 

2.4- Entrevistas ao Candidato 

 

O principal objetivo da entrevista num processo de seleção é identificar, de forma rápida 

e prática, as principais características do perfil de candidatos a serem contratados ou 

promovidos. O entrevistador precisa descobrir qual a probabilidade que o candidato tem 

de se sair bem no cargo, considerando a cultura específica da empresa e outras variáveis 

do ambiente em que a pessoa irá trabalhar. 

O objetivo da entrevista é dar ao entrevistador um grau razoável de segurança em relação 

ao futuro desempenho do candidato no cargo. 

A entrevista é realizada numa sala da Teampower® onde a estagiária era responsável 

pelas entrevistas aos candidatos e era acompanhada muitas vezes com o comercial, a 

mesma é que conduzia as entrevistas. Após realizada a entrevista passava-se para a 

seleção do candidato onde o mesmo é avaliado quanto a competências técnicas e 

comportamentais para o pedido de emprego em questão. Caso seja selecionado o 

candidato é informado sobre a documentação necessária para possível colocação; se no 

caso o processo do recrutamento for através do whumanos coloca-se o candidato como 

admitido e dá-se início ao processo administrativo.  

2.5- Atendimento Telefónico 

Quando a estagiária não se encontrava a desempenhar funções específicas do seu estágio, 

disponibilizou se para colaborar com os restantes elementos do escritório no atendimento 

de chamadas. Desta forma, facilitou e agilizou a comunicação entre os trabalhadores da 

empresa e os potenciais clientes.  
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As funções nesta área não se restringiram ao simples atendimento telefónico, mas também 

à realização de uma triagem mais eficaz das necessidades apresentadas nos contactos 

recebidos. Por essa via era possível canalizar a chamada recebida para o colega específico 

a quem os mesmos se dirigiam, rentabilizando-se o tempo de espera.  

No decorrer destas funções surgiu a necessidade da criação das bases de dados 

anteriormente mencionadas, uma vez que, a princípio, vários candidatos ligavam com 

solicitações que eram impossíveis de satisfazer de imediato.   

2.6- Higiene Segurança Saúde no Trabalho (HSST) 

O conceito de higiene e segurança no trabalho surgiu das preocupações dos trabalhadores 

da indústria quando, em meados do século 20, foram feitas as primeiras tentativas sérias 

de integrar os trabalhadores em atividades devidamente adequadas às suas capacidades e 

dar-lhes, ainda, conhecimento dos riscos a que estariam expostos durante o desempenho 

das suas funções. 

A higiene e segurança no trabalho em Portugal é regulamentada pela Lei n.º 102/2009 de 

10 de setembro, que regula o regime jurídico da promoção e prevenção da segurança e da 

saúde no trabalho, de acordo com o previsto no artigo 284.º do Código do Trabalho. 

Esta lei define as normas gerais de prevenção, as obrigações dos empregadores e as 

modalidades de organização de segurança no trabalho. 

No que diz respeito a higiene, saúde e segurança no trabalho a estagiária desenvolveu 

tarefas como a gestão de equipamentos de proteção individual, a entrega de formulários 

de avaliação de risco para que eles possam ler e assinar como prova de terem tomado o 

conhecimento do mesmo.  

A atualização do ficheiro informático foi também uma tarefa realizada com o objetivo de 

controlo anual dos equipamentos de proteção individual fornecido aos mesmo e também 

juntamente com a técnica de saúde e segurança no trabalho acompanhava os novos 

colaboradores até a clínica para a realização do exame de aptidão profissional.  
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Considerações Finais 

 

A realização do estágio curricular no âmbito da conclusão da Licenciatura em Gestão de 

Recursos Humanos, foi fundamental para a assimilação de todos os conhecimentos 

adquiridos ao longo do curso, e para a integração no mundo do trabalho cada vez mais 

competitivo e incerto. 

No decorrer do estágio, a estagiária esforçou-se em participar na maior quantidade 

possível de tarefas a ser realizadas, mostrando-se sempre aberta para adquirir novos 

conhecimentos e proactiva nas tarefas que conseguia realizar de forma independente. 

Ao longo destes meses, foi muito gratificante e motivador o reconhecimento que foi dado 

pelas pessoas com quem trabalhou diretamente. Desde o primeiro momento, que a 

trataram como uma colega de trabalho e não como estagiária. Situação que foi bem visível 

em pequenos gestos em diferentes ocasiões tais como os almoços na empresa, assim como 

nos pedidos de opinião para apresentação e envio de documentos (relativamente ao seu 

conteúdo e forma). Realço também que, a estagiária sentiu-se bastante valorizada, no que 

diz respeito a total autonomia que teve nas decisões relativas a todo o processo de 

recrutamento e seleção de candidatos. 
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