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Plano de Estágio 

O Plano de Estágio Curricular foi traçado e definido pela supervisora Dr.ª Inês 

Castanheira, Coordenadora de Equipas na TalenterTM  Empresa de Trabalho 

Temporário, onde são descritos os objetivos a atingir: 

1. Acompanhar ações de formação desenvolvidas pela empresa; 

2. Adquirir conhecimentos em termos de conceitos fundamentais de Gestão de 

Recursos Humanos (GRH) em contexto real; 

3. Identificar a metodologia a aplicar na realização de processos de recrutamento e 

seleção de candidatos, cumprindo para o efeito com todas as fases identificadas 

na respetiva metodologia; 

4. Conhecimento sobre as práticas e ferramentas de intervenção de GRH; 

5. Desenvolver um conjunto de competências do domínio do saber fazer na área do 

Trabalho Temporário, Recrutamento e Seleção, Formação e Outsourcing; 

6. Adquirir competências em termos de gestão administrativa e operacional na área 

da GRH; 

7. Adquirir competências em termos de utilização de ferramentas de GRH; 

A supervisora também estabeleceu, pormenorizadamente, as atividades que o estagiário 

iria desenvolver no decorrer do estágio, das quais se destaca: 

1. Inscrição e pesquisa de candidatos no programa AHRNET (base de dados); 

2. Receção de candidaturas, análise do perfil solicitado (avaliação e triagem 

curricular); 

3. Apoio no agendamento de entrevistas/dinâmicas de grupo; 

4. Elaboração de relatórios; 

5. Elaboração e formalização de processos individuais de colaboradores e clientes; 

6. Apoio a processos de trabalho temporário e outsourcing a decorrer em clientes 

TalenterTM.  
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Resumo 

 

O estágio curricular está enquadrado no plano curricular da Licenciatura em Gestão de 

Recursos Humanos (GRH) da Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG) do 

Instituto Politécnico da Guarda (IPG).  

O estágio curricular visa aproximar os alunos à realidade empresarial, com o intuito de 

serem aplicados os conhecimentos adquiridos nas unidades curriculares ao longo do 

curso. 

O presente relatório visa descrever e analisar as atividades desenvolvidas ao longo do 

estágio curricular realizado no período de 17 de junho de 2019 a 26 de agosto de 2019 

na empresa TalenterTM Store de Coimbra. 

Neste sentido, o estágio inseriu-se essencialmente numa importante prática da Gestão de 

Recursos Humanos: o Recrutamento e Seleção. No que diz respeito a esta prática foram 

desempenhadas diversas tarefas, desde a divulgação da necessidade de recrutamento até 

à admissão dos candidatos, assim como tarefas administrativas. 

 

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

Contratual; Gestão de Recursos Humanos. 

 

JEL CLASSIFICATION: 

M12  Personnel Management; Executive; Executive Compensation; 

M54  Labor Management; 

M55  Personnel Economics; Labor Contracting Devices. 
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Introdução 
 

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

Instituto Politécnico da Guarda, desenvolveu-se ao longo de um trimestre, um estágio 

curricular para obtenção de grau académico de licenciado. 

A empresa escolhida para a realização do estágio foi a TalenterTM Store de Coimbra, 

ficando o estágio sob orientação da Drª. Inês Castanheira. A escolha da empresa residiu, 

em primeiro lugar, no facto de se tratar de um grupo virado para a vertente do trabalho 

temporário, área que o estagiário gostaria de aprofundar. Em segundo lugar, por estar 

localizada no concelho de residência do estagiário e, por último, por ser uma empresa 

líder e apresentar competitividade e experiência no mercado. 

O principal objetivo do presente relatório consiste em resumir de forma sucinta as tarefas 

realizadas ao longo do estágio curricular, que permitiram adquirir novas competências, 

aprimorar as existentes e obter uma visão mais ampla daquilo que é o mundo do trabalho 

enquanto profissional de GRH. 

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

observação participativa, uma vez que o estagiário registava todos os procedimentos e 

fazia as suas próprias observações acerca das atividades desenvolvidas. 

O relatório de estágio encontra-se organizado em dois capítulos distintos: o primeiro 

capítulo consiste na apresentação e caracterização da TalenterTM  Empresa de Trabalho 

Temporário, S.A., mencionando o modo de organização e funcionamento, formas de 

comunicação, unidades de negócio e serviços prestados. Caracteriza ainda, a TalenterTM 

Store de Coimbra, uma vez que foi a delegação onde o estagiário exerceu funções. 

O segundo capítulo remete para a descrição do conjunto de atividades e tarefas 

desenvolvidas, durante o estágio curricular, referindo todas as ações associadas à Gestão 

Administrativa de Recursos Humanos.  

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

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

CARACTERIZAÇÃO DA TALENTERTM  

EMPRESA DE TRABALHO 

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

desenvolvimento e retenção de talentos. O grande objetivo deste grupo passa por construir 

um futuro de oportunidades de emprego, assegurando o equilíbrio entre as necessidades 

das empresas e as ambições das pessoas1. 

O logótipo (Figura 1) da TalenterTM foi criado a partir da letra L e do número 1. 

Representa a responsabilidade e a ética socioprofissional, e destaca a unicidade, 

personalização e valorização das pessoas. 

 

 

 

 

 

 

A TalenterTM surgiu em 1999, inicialmente designada por LusoTemp  Empresa de 

Trabalho Temporário, S.A., dedicada apenas ao setor da Construção Civil.  

Em 2008, houve um considerável aumento da faturação e de capital humano. Destacamos 

o surgimento de novos setores de atividade, como a Hotelaria e Restauração, 

Indústria,Comércio, Telecomunicações, Banca, Seguros, Saúde, Distribuição e Retalho.  

Assim sendo, tornou-se necessário repensar a estratégia organizacional e investir na 

criação - Empresa de Trabalho Temporário, S.A., 

oferecendo ao mercado diversos serviços2 e soluções, como Recrutamento e Seleção, 

Formação Profissional, Trabalho Temporário (TT), Outsourcing3, Consultoria de Gestão 

de Talentos.   

 
1 Informação retirada do website da TalenterTM. Our Talentosophy. 
2 Informação adaptada de Manual do Sistema Integrado de Gestão. 
3 Outsourcing: deriva das palavras out, que significa fora, e source, que significa fonte, isto quer dizer que 
se recorre a uma fonte externa para satisfazer uma necessidade. 

Figura 1  Logótipo da TalenterTM 
Fonte: www.talenter.com 
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O Processo de Recrutamento e Seleção inicia aquando a receção da 

proposta de pedido de recrutamento, com a respetiva análise e 

descrição do perfil e das funções, valor a faturar e garantias. De 

seguida, é feita uma triagem das candidaturas e é elaborada uma lista 

dos candidatos mais indicados para a oferta. 

 

A TalenterTM realiza Formações Profissionais certificadas e 

destinadas tanto ao público em geral, como a empresas-cliente. Este 

serviço possibilita a adquisição de novas competências e pretende 

aumentar a produtividade das equipas. Para o seu sucesso, surge a 

TalenterTM Academy, que trata de todo o planeamento teórico-prático. 

 

As empresas recorrem ao TT, essencialmente, para resolver situações 

pontuais e/ou sazonais, a substituição de um colaborador e eventos, 

por exemplo. A TalenterTM possui uma extensa base de dados a nível 

nacional, o que facilita a partilha de candidatos de diferentes setores 

de atividade, com perfis e competências distintas. 

 

A TalenterTM proporciona Serviços de Outsourcing que visam apoiar 

as suas empresas-cliente nos mais diversos setores económicos, 

colmatando necessidades que possam existir. Assim, as empresas 

podem focar o seu esforço e tempo no seu core business4. 

 

A consultoria de gestão de talento tem como base a cedência 

temporária de Recursos Humanos (RH) dando resposta às 

necessidades sentidas pelas empresas. Proporciona ao cliente apoio 

em todos os processos inerentes à gestão de talentos, como o 

diagnóstico de necessidades organizacionais e identificação e 

avaliação de talentos.   

 
4 Core business: caracteriza-se por ser o negócio principal de determinada empresa. 

recrutamento  
& seleção 

trabalho 
temporário 

outsourcing 

consultoria  
de gestão  
de talento 

formação 
profissional 
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Através da estratégia de diversificação da TalenterTM, o número de empresas-cliente 

aumentou consideravelmente, sendo possível criar novos projetos, ideias de negócio e 

empresas5 de destaque.  

Mencionamos a importância da TalenterTM  Sociedade Gestora de Participações Sociais 

que se destina à prestação de serviços técnicos de administração e gestão. 

Também a TalenterTM Gestão de Projetos, S.A. surgiu com o intuito de qualificar e 

requalificar jovens e adultos, apostando na sua formação para ingresso profissional. Este 

projeto permite diagnosticar necessidades formativas, desenvolvendo ações de formação 

e prestando auxílio em serviços de consultoria de RH. 

Já a TalenterTM 24 destacou-se pela prestação de apoio de qualidade em áreas em 

expansão, como é o caso das telecomunicações, a informática e o outsourcing. 

Por fim, investiu-se na empresa Look for Investiments que compra, vende e gere imóveis, 

e presta auxílio nas áreas da construção civil e obras públicas. 

  

 
5 Informação adaptada de TALENTERTM (2019). Manual do Sistema Integrado de Gestão. 
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1.1. Cultura Organizacional 
 

A cultura organizacional inclui as expectativas, experiências e filosofia da organização, 

bem como os valores que orientam o comportamento dos membros. São expressos na 

autoimagem, no funcionamento interno, nas interações com o mundo externo e nas 

expectativas futuras6. (The Business Dictionary, 2018) 

Nos termos do The Business Dictionary, a cultura envolve as atitudes no ambiente de 

trabalho, as regras formais e informais seguidas pelas equipas, as crenças, costumes, 

hábitos, visão, valores, normas, símbolos, linguagem, estrutura física, entre outros 

elementos que distinguem a empresa das demais organizações. 

Neste sentido, a cultura organizacional da TalenterTM assume um papel preponderante na 

forma como cada colaborador encara o seu trabalho. A TalenterTM promove as 

competências pessoais e profissionais de cada um e organiza o trabalho em equipas. O 

seu foco são as pessoas, a integração departamental e a conceção de um sistema aberto e 

de partilha de opiniões. Desta forma, é possível promover o sucesso e a vantagem 

competitiva das empresas, desenvolver e reter os melhores talentos, assumindo-os como 

um compromisso na Visão, Missão e Valores da empresa7. 

A visão organizacional traduz a imagem e a expectativa que a organização tem a respeito 

de si mesma e do futuro8. Representa o destino que a empresa pretende transformar em 

realidade. A visão da TalenterTM passa por Ser os Humanos dos Recursos Humanos, isto 

é, valorizar cada vez mais as pessoas e o seu talento, por forma a contribuir para um futuro 

de oportunidades de emprego. 

A missão é o propósito e o motivo da existência de uma organização9. Na missão, estão 

acentuadas as previsões das conquistas futuras e como a empresa espera ser reconhecida. 

A missão da TalenterTM emprego do futuro. 

Pretende ser uma marca líder, inovadora e impulsionadora de talentos, com o objetivo de 

criar valor a todos os seus colaboradores, clientes e parceiros, conquistando, 

continuamente, a sua preferência.  

 
6 Informação retirada de CONTENT, Rock (2018). Cultura organizacional.  
7 Informação adaptada do website da TalenterTM. Our Talentosophy. 
8 Informação baseada em CHIAVENATO, I. et al (2009). Planeamento Estratégico. 
9 Informação retirada de TEIXEIRA, Ricardo (2012). A Missão na empresa. 
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Os valores10 demonstram a essência de uma empresa, envolvem os princípios e as crenças 

que servem de guia para os comportamentos, atitudes e decisões de todas as pessoas que 

a constituem. A TalenterTM baseia-se em três valores essenciais, sendo eles: 

 OCCUPASSION  Paixão, Capacidade Transformadora e Ética 

A TalenterTM tem com objetivo avaliar o candidato e selecioná-lo para a área ideal, bem 

como criar postos de trabalho. Se o novo colaborador se sentir bem, motivado e integrado 

no local de trabalho, é uma mais valia para o sucesso de qualquer empresa. 

 HUMANIZACTION  Inovação, Flexibilidade, Espírito Visionário e 

Humanização 

A TalenterTM ambiciona ser uma empresa que potencia constantemente a inovação, a 

criação de novos projetos e a adaptação às diversas exigências do mercado. Neste sentido, 

foca-se na humanização do trabalho, no serviço de qualidade e na capacidade de 

desenvolver soluções criativas. 

 WEMOTIONAL APPROACH  Proximidade, Compromisso e Relação 

A TalenterTM mantém uma relação de proximidade entre a empresa, colaboradores e 

clientes, estabelecendo uma ponte entre as pessoas e empresas, com o objetivo de gerar 

mais valor para ambas as partes. 

 

A TalenterTM tem vindo a assumir uma constante preocupação com a humanização das 

relações pessoais. Desta forma, decidiu criar um projeto de cariz social, a TalenterTM 

Society, com o objetivo de dar corpo às ações de responsabilidade social empresarial. A 

TalenterTM desenvolve e coparticipa em projetos de responsabilidade social, destacando-

se o Ponto Imigrante11. 

  

 
10 Informação adaptada do website da TalenterTM. Our Talentosophy. 
11 Ponto Imigrante: Serviço de apoio gratuito que tem como objetivo integrar colaboradores de diferentes 
culturas e nacionalidades no mercado de trabalho e na sociedade. 
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1.1.1. Interpretar a TalenterTM à Luz dos Tipos de Cultura 
 

Na cultura de uma empresa estão subentendidos um conjunto de regras e valores que são 

partilhados entre os seus intervenientes, influenciando e/ou constrangendo o 

comportamento de todos.  

No âmbito da unidade curricular de Diagnóstico e Intervenção nas Organizações, 

pudemos estudar as diversas tipologias culturais. É disso exemplo a tipologia de Charles 

Handy12 (1996) que, com base num critério bidimensional (grau de formalização da 

estrutura e grau de centralização do poder), atribui a cada tipo de cultura organizacional 

um Deus da antiga Grécia. Temos então, a cultura de Apolo, a cultura de Atena, a cultura 

de Zeus e a cultura de Dionísio13. 

De acordo com as caraterísticas organizacionais da TalenterTM pode-se interpretar a sua 

cultura à luz de dois tipos de culturas14: 

 Cultura de Apolo  é estruturada a partir da definição do papel a desempenhar e 

não do indivíduo. Estamos perante uma cultura com elevada centralização, onde 

a decisão é detida pelos gestores de topo ou de nível médio-baixo. Assume um 

elevado grau de formalização, uma vez que todas as regras, procedimentos, 

instruções e comunicações são formalizados ou escritos. 

 Cultura de Atena  é uma cultura vocacionada para a resolução de problemas. 

Nesta cultura o colaborador é a fonte de inovação e criatividade da empresa, sem 

descurar dos objetivos delineados. Assume uma baixa centralização 

(potencializando o espírito de equipa) e a formalização dos processos é elevada. 

Considerando estes tipos de cultura, a TalenterTM pode-se definir como uma organização 

com considerável formalização, isto porque possui diversos documentos suporte 

(organograma, planos estratégicos, mapas de objetivos) devidamente escritos e 

articulados. Na TalenterTM é assegurado um equilíbrio entre a centralização e a 

descentralização das tarefas. Os líderes envolvem os colaboradores na tomada de 

decisões, partilham informações e ideias, delegam tarefas e agem de acordo com os 

objetivos da organização.   

 
12 Informação adaptada de HANDY, C. (1996). Gods of Management. 
13 Informação adaptada de MATOS, Carlos (2017). Centralização e Formalização Organizacional. 
14 Informação adaptada de FIGUEIREDO, Elisa (2019). Material Didático de apoio às aulas da Unidade 
Curricular de Diagnóstico e Intervenção nas Organizações. 
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1.2. Estrutura Organizacional 

A estrutura organizacional evidencia a forma como uma empresa é organizada, dividida 

e coordenada. Pretende descrever aspetos físicos, humanos, financeiros, jurídicos, 

administrativos e económicos com o propósito de cumprir com os objetivos 

organizacionais15. 

Existem variáveis que determinam o tipo de estrutura de uma organização, 

nomeadamente ao nível da sua dimensão, envolvente, tecnologia, uma vez que todas elas 

se interligam. Assim, podemos verificar que não existe uma estrutura organizacional 

ideal, mas sim uma estrutura que se vai adaptando às mudanças que vão ocorrendo16.  

Ao nível da dimensão, verificamos que, à medida que uma organização cresce, surge a 

necessidade de ajustar a sua estrutura. O tamanho de uma organização pode vir a ser um 

fator decisivo para a eficácia17 e eficiência18 da estrutura organizacional. 

Para que o desenvolvimento das organizações seja uma realidade, a integração da variável 

tecnologia apresenta-se como um fator essencial, pelo facto de vivenciarmos uma era em 

constante mudança. O desenvolvimento tecnológico torna-se crucial para as organizações 

conseguirem alcançar vantagens competitivas face aos seus concorrentes. 

Estes fatores são importantes para o sucesso da organização, fazendo com que a empresa 

se adapte à evolução do meio envolvente19 e sobreviva no mercado onde está inserida. 

A estrutura organizacional pode ser mais vertical ou mais horizontal, consoante tenha 

mais ou menos níveis hierárquicos respetivamente.  

Uma estrutura mais horizontal traduz-se num formato organizacional menos 

hierarquizado e centrado nos processos de negócio. Esta estrutura mais achatada promove 

uma maior agilidade no trabalho, o trabalho em equipa, o envolvimento destas no 

processo de tomada de decisão, facilitando a circulação da informação20. 

 
15FERREIRA, Isidoro et al (2008). Diagnóstico e Mudança Organizacional. 
16TELES, João (2013). Práticas de gestão: variáveis que influenciam a eficácia e a eficiência numa 
organização de distribuição e logística. 
17 Eficácia: Pretende atingir um propósito, de modo a alcançar o resultado pretendido ou esperado. 
18 Eficiente: Quando a tarefa é executada da melhor maneira possível, com o menor desperdício de tempo, 
esforço e recursos. 
19 Meio envolvente: Conjunto de fatores externos que envolvem e influenciam empresas (exemplo: clientes, 
concorrentes, fornecedores, comunidade, contexto tecnológico, económico, sociocultural, político-legal). 
20 Informação adaptada de ALEXANDRE, José (2017). Material Didático de apoio às aulas da Unidade 
Curricular de Gestão da Formação. 
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Já uma estrutura mais verticalizada promove a formalização, a centralização do processo 

de tomada de decisão, dificulta a comunicação multidirecional, promovendo por 

contrapartida, a comunicação descendente. 

Na TalenterTM, a estrutura privilegiada é de natureza vertical o que evidencia uma 

organização marcadamente hierárquica, com uma alta cadeia de comando e um 

organograma bastante rígido.  

Assim, a estrutura apresenta uma configuração piramidal, onde a autoridade máxima se 

concentra no topo com a Direção do Dr. César Santos, à qual se subordina um conjunto 

de áreas funcionais. Os cargos, funções, metas e salários são bem definidos e os diretores 

controlam toda a informação e estratégia. A relação entre os superiores hierárquicos e os 

restantes trabalhadores é formal, existindo, no entanto, a liberdade e o à vontade para 

propor medidas ou novos projetos. 

A TalenterTM adota, assim, uma estrutura funcional, sendo que está organizada em 

departamentos e existe um chefe para cada função ou área de conhecimento. Além disso, 

também adota uma departamentalização geográfica pelo facto do grupo TalenterTM estar 

disperso territorialmente pelo país. 

Na Figura 2, está representado o organograma da TalenterTM, evidenciando os setores, 

níveis hierárquicos e relações de comunicação existentes. Este é constituído por diversos 

departamentos/setores: Direção Geral, Direção Técnica e Jurídica, Direção de 

Comunicação, Direção Financeira, Direção de Gestão de Recursos Humanos, Direção de 

Ambiente & Qualidade, Direção Gestão de Talentos, Direção Comercial, Direção 

Inovação Tecnológica.  
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1.3. Princípios e Políticas da Empresa 
 

Os princípios e as políticas estabelecem as bases para um correto desenvolvimento e 

crescimento de determinada empresa. Como tal, a TalenterTM decidiu criar e implementar 

um conjunto de políticas e práticas obrigatórias, das quais pretende que os colaboradores 

tenham conhecimento. Destacamos: 

 
 Política do  

O anexo A contempla um documento relativo ao Sistema Integrado de Gestão 

(SIG) que contém informação relativa à política de ambiente e qualidade, 

destacando a importância da cultura organizacional, objetivos e respetivos 

princípios. Esta política pretende melhorar continuamente o desempenho do SIG, 

através de rigor na medição, avaliação, revisão e implementação de ações de 

melhoria. 

 

 Sistema de Gestão Ambiental da  

A TalenterTM promove boas práticas ambientais, nomeadamente no que diz 

respeito ao uso excessivo de água, eletricidade, papel, gestão de resíduos e 

combustíveis. Para tal, criou um folheto alusivo aos cuidados a ter, promovendo 

uma Gestão Ambiental (Anexo B) ecológica e sem desperdícios. 

 

 Normas Básicas de Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho (SHST) 

No anexo C é apresentado o documento relativo a Normas Básicas de Saúde, 

Higiene e Segurança no Trabalho que abrange um conjunto de metodologias cuja 

finalidade é prevenir situações inesperadas. Estão descritos os procedimentos a 

adotar em caso de acidente ou emergência, quais as medidas necessárias para 

poder laborar de forma segura, direitos e obrigações. 

 

 Política de Privacidade e de Proteção de Dados Pessoais 

Neste documento (Anexo D) explica-se a finalidade do tratamento de dados 

pessoais de candidatos, colaboradores e clientes. Aborda questões como a 

responsabilidade de gestão da informação recolhida nos processos de 

recrutamento e seleção e os direitos dos utilizadores. 
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1.4. Caracterização da TalenterTM Store de Coimbra 
 

Uma vez que, o estágio apresentado neste relatório decorreu na TalenterTM  Empresa de 

Trabalho Temporário, S.A., na delegação de Coimbra (Figura 3) vamos fazer referência 

específica a esta delegação. 

Assim, as principiais áreas de negócio da delegação de Coimbra são a Hotelaria, 

Telecomunicações e Indústria. O estagiário manteve maior contacto com as duas 

primeiras. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Esta delegação conta com três colaboradores no departamento de consultoria, a Dr.ª Inês 

Castanheira (Consultora RH), o Dr. Rui Ribeiro (Recrutamento Especializado) e o Dr. 

Carlos Muxagata (Coordenador da zona Centro e Ilhas). Ao departamento comercial está 

afeto o Dr. Ricardo Pires. Em termos de instalações físicas a delegação dispõe de uma 

sala de entrevistas, uma sala para formação, escritório dos consultores, sala de reuniões e 

uma sala de arquivo.  

Durante o estágio, a TalenterTM Store de Coimbra contava com três estagiários 

responsáveis por prestar consultoria na delegação. Nesta delegação promove-se o 

trabalho de equipa e, antes de elaborar qualquer projeto eram realizadas reuniões para que 

fosse esclarecido o trajeto a seguir.  

O estagiário elaborou uma Análise SWOT21 (Figura 4) que permite abordar os pontos 

fortes (Strengths), pontos fracos (Weaknesses), oportunidades (Opportunities) e ameaças 

(Threats) da delegação de Coimbra. Esta análise reflete uma perspetiva global da situação 

da empresa, permitindo identificar estratégias e ações de melhoria.  

 
21 Informação adaptada de TEIXEIRA, Dina (2016). Material Didático de Apoio às Aulas da Unidade 
Curricular de Gestão das Organizações.  

Figura 3  TalenterTM Store de Coimbra 
Fonte: Elaboração Própria 
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Face aos aspetos menos positivos, destacam-se algumas sugestões de melhoria, como: 

melhorar a resposta ao cliente; recrutar mais pessoal qualificado para aumentar o número 

de empresas-cliente; investir na notoriedade da marca através de campanhas de 

divulgação pelo distrito; contratar responsáveis mais dedicados à angariação de clientes 

na zona de Coimbra e; dar mais autonomia à delegação de Coimbra, por forma a acelerar 

os processos.  
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OPORTUNIDADES 
AMEAÇAS 

Figura 4  Análise Swot da TalenterTM Store de Coimbra 
Fonte: Elaboração Própria 
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ATIVIDADES REALIZADAS NA 
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2. Atividades Realizadas na TalenterTM Store de Coimbra 
 

No início do estágio foram definidas as atividades a desenvolver ao longo das 400 horas 

previstas para a realização do estágio curricular. Assim, neste capítulo, estão descritas 

todas as atividades realizadas enquanto membro da equipa de trabalho da TalenterTM 

Store de Coimbra. O estagiário procurou fazer um balanço dos aspetos 

positivos/dificuldades sentidas na concretização do estágio curricular. 

A TalenterTM teve a preocupação em acolher e integrar o estagiário pelo que, no primeiro 

dia, o estagiário teve a oportunidade de conhecer a delegação onde iria trabalhar. As ações 

desenvolvidas para o acolhimento foram as seguintes: 

 Visita às instalações da delegação, que permitiu conhecer o espaço que iria ser o 

seu posto de trabalho, assim como as salas de reunião, de formação e de entrevista; 

 Apresentação do estagiário aos colegas e superiores; 

 Delineamento do plano de estágio; 

 Acompanhamento dos colegas à empresa-cliente com a qual viria a interagir ao 

longo do estágio.  

 Transmissão de informação relativa a procedimentos, regras de funcionamento, 

métodos de trabalho e aplicações informáticas. 

Ainda na primeira semana de estágio, a TalenterTM proporcionou uma visita às instalações 

da Sede Social, onde se reuniram todos os novos estagiários. Esta integração tinha como 

objetivo dar a conhecer as novas instalações da sede, explicar como se procediam todos 

os processos, proporcionar um momento de convívio com todos os colegas e responsáveis 

de cada departamento. Esta sessão foi importante, o estagiário sentiu-se integrado e 

motivado para desenvolver da melhor forma o seu estágio curricular. 

O posto de trabalho do estagiário estava devidamente equipado e dispunha de todo o 

material necessário à realização das suas tarefas (computador, material de escritório, 

impressora e telefone móvel e fixo). 

Um aspeto menos positivo desta semana, foi o facto de o estagiário não ter quaisquer 

conhecimentos sobre os programas de RH, pelo que se tornou um grande desafio 

acompanhar todos os processos com rapidez. A ajuda dos colegas foi determinante para 

a correta execução das tarefas.   
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2.1. Recrutamento e Seleção 
 

Atualmente, o processo de Recrutamento e Seleção (R&S) é uma das ferramentas mais 

utilizadas na gestão de pessoas e, embora sejam tratados como processos distintos, estão 

intrinsecamente interligados. O recrutamento antecede a seleção e corresponde ao 

processo de atracão e recolha de candidatos aos lugares que se pretende preencher. Após 

a reunião das candidaturas, procede-se à seleção do melhor candidato22. 

Em contexto de estágio, o estagiário começou por observar vários processos de R&S, 

para que pudesse compreender e inteirar-se dos métodos utilizados na TalenterTM. 

Posteriormente, teve a oportunidade de liderar vários processos de recrutamento, 

essencialmente na área das telecomunicações, onde foi adquirindo autonomia e 

independência na tomada de decisões acerca desses processos. 

, o processo de R&S engloba várias fases e apresenta a seguinte sequência:  

1. Reunião com a empresa-cliente  O R&S inicia com uma reunião, onde são 

debatidos os pormenores do contrato e definidos os perfis dos candidatos que a 

empresa pretende; 

2. Procura de candidatos  A procura pelo candidato ideal é feita através da 

publicação de anúncios nas redes sociais e pelas parcerias estabelecidas com o 

Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP); 

3. Triagem curricular  Consiste em comparar as características, habilidades, perfil 

profissional e experiência do candidato com os requisitos da vaga disponível; 

4. Contacto telefónico  Quando o candidato apresenta o perfil adequado, é 

necessário contactá-lo e informá-lo que foi selecionado para entrevista; 

5. Realização de entrevistas  Serve para avaliar competências profissionais e 

pessoais do candidato, aspetos que não se verificam no Curriculum Vitae (CV); 

6. Apresentação de uma Short List  No final, excluem-se os candidatos que não 

preenchem os requisitos e faz-se uma lista dos candidatos considerados adequados 

para ocupação da vaga. Esta lista é enviada para a empresa-cliente. 

7. Decisão final  A decisão final é da empresa-cliente que pode considerar admitir 

(fecha o processo) ou recusar (nova procura) o candidato.   

 
22 Informação adaptada de FERNANDES, Vítor (2017). Recrutamento e Seleção: As práticas de 
Recrutamento e Seleção nas Startups. 



 

Relatório de Estágio | 18  
Gestão de Recursos Humanos (2020) 

O estagiário considerou que o processo de R&S foi fulcral para decidir acerca do melhor 

candidato, isto é, através da avaliação de competências, foi possível encaminhar à 

empresa-cliente o candidato ideal à vaga disponível. Além disso, promoveu a sua 

capacidade de comunicação, sendo que tinha de iniciar uma conversa estruturada com o 

candidato, com princípio, meio e fim.  

Um dos aspetos menos positivos do R&S na delegação de Coimbra, residiu no facto de 

existirem muitos pedidos de recrutamento com prazos estabelecidos. Assim, foi 

necessário procurar e contactar exaustivamente diversos candidatos que, muitas das 

vezes, se comprometiam para entrevista e não compareciam. Também surgiram situações 

menos positivas, onde os candidatos eram desagradáveis e desligavam a chamada 

telefónica enquanto conversávamos acerca das ofertas.  

  



 

Relatório de Estágio | 19  
Gestão de Recursos Humanos (2020) 

2.2. Elaboração e Divulgação de Anúncios 
 

O processo de Recrutamento e Seleção inicia quando determinada empresa tem 

necessidade de recrutar novos colaboradores para fazer face às estratégias desenvolvidas. 

No caso da TalenterTM, é necessário que a empresa-cliente apresente alguns dados 

fundamentais para a elaboração de uma proposta comercial (pode ser adjudicada ou não), 

destacando informações relativas ao descritivo do perfil, metodologias a adotar, valores 

a faturar e garantias. Uma vez adjudicada, segue-se a pesquisa de candidatos na base de 

dados, e só depois se procede à elaboração e divulgação de um anúncio que contenha 

todos os detalhes pretendidos pela empresa-cliente.  

Os anúncios são construídos no programa ARHNET, através da criação de um novo 

processo que deve conter informações relativas ao número de admissões previstas, data 

de início e fim do processo, tipo de serviço, função, área de atividade e área de negócio. 

Além disso, são necessários os contactos da pessoa responsável pelo recrutamento na 

empresa-cliente, a constituição da equipa da TalenterTM e o nome do consultor 

responsável.  

Para a efetiva elaboração do anúncio é necessária informação relativa à análise e descrição 

da função pretendida. Esta deverá ter uma breve descrição da oferta, requisitos, condições 

oferecidas, categoria profissional, função, escolaridade, local/cidade, área de atividade e 

o nome do consultor responsável da TalenterTM. Após elaboração do anúncio, este era 

exportado para a intranet e, seguidamente, para a página da TalenterTM, Facebook, 

Indeed, Sapo Emprego, e Net-empregos. 

A TalenterTM aposta nas redes sociais para divulgação das ofertas de emprego, por forma 

a alcançar uma maior visibilidade, tornando os seus serviços cada vez mais acessíveis ao 

público de forma rápida, simples e eficaz. Além disso, é possível verificar, em tempo real, 

o desempenho e alcance do respetivo anúncio.  

O estagiário ficou responsável pela criação e exportação de anúncios para estas 

ferramentas, responder às mensagens submetidas por parte dos candidatos, esclarecer 

quaisquer dúvidas acerca das ofertas disponíveis e estabelecer o primeiro contacto com o 

candidato.   
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Os anúncios divulgados apenas continham uma breve informação acerca da oferta, por 

forma a chamar à atenção e atrair o candidato a deslocar-se à delegação. A função do 

estagiário passava por esclarecer as condições das ofertas e convencer o candidato (ideal) 

no caso de dúvida. As imagens colocadas para divulgação dos anúncios eram certificadas 

e pagas para utilização exclusiva da TalenterTM. Junto, acrescentava-se um texto alusivo 

à oferta, conforme ilustrado na Figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O estagiário estava responsável por gerir todas as redes sociais, rececionar as 

candidaturas, analisar as inscrições e agendar entrevistas. Através do Facebook e do 

Indeed, angariou-se um grande número de candidatos para a base de dados e foi possível 

recrutar ativamente para empresas da área das telecomunicações. 

  

Figura 5  Call Center  
Fonte: Elaboração Própria 



 

Relatório de Estágio | 21  
Gestão de Recursos Humanos (2020) 

2.3. Agendamento e Realização de Entrevistas 
 

A entrevista pode ser definida como 

uma interação interpessoal de duração limitada entre um ou mais entrevistadores e um 

candidato a um emprego. O principal objetivo da entrevista passa por identificar 

conhecimentos, competências, aptidões e comportamentos que podem ser preditores de 

sucesso no cargo subsequente23. 

As entrevistas presenciais eram realizadas numa sala específica da TalenterTM e abarcava 

um conjunto de fatores para que o candidato se sentisse o mais à vontade possível. A 

 a decorrer. A sala de entrevistas (Figura 6) tinha 

imensa luz e cor, com o intuito de proporcionar um ambiente convidativo e alusivo às 

principais áreas de atuação da delegação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

o deveria preparar um 

guião com antecedência de modo a conseguir recolher o máximo de informações. 

Inicialmente, questionava o candidato acerca da TalenterTM, com o objetivo de perceber 

se procurou saber mais sobre a empresa, manifestando interesse 

em integrar a equipa. Caso isso não se verificasse, era função do estagiário fazer uma 

breve apresentação da TalenterTM, destacando os seus valores e áreas de atuação. De 

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

motivação do candidato. 

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

Figura 6  Sala de entrevistas 
Fonte: Elaboração Própria 
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No decorrer da entrevista, existiam alguns aspetos de caráter obrigatório (questões 

inerentes a qualquer candidato, em qualquer oferta) e específico (questões especificas de 

uma oferta) que o estagiário deveria abordar. Destaca-se: 

Obrigatório 

 Nacionalidade do candidato e/ou Título de Residência (TR) válido; 

 Zona geográfica de residência; 

 Áreas que gostaria de trabalhar; 

 Experiência profissional e respetivos motivos que levaram à rescisão; 

 Facilidade/Dificuldade de deslocação. 

Específico 

 Disponibilidade para trabalhar por turnos rotativos; 

 Conhecimentos na área das telecomunicações; 

 Disponibilidade para realizar formação de 15 dias; 

 Alergias. 

Além das questões previamente definidas, existiam outras que não eram planeadas pois 

estavam relacionadas com o que o entrevistado havia dito. O estagiário descrevia as 

tarefas a realizar, informando o candidato acerca do local de trabalho, remuneração, 

horário, subsídios e duração prevista do contrato, no caso de ser selecionado. Por fim, 

eram esclarecidas algumas dúvidas que tivessem persistido e agradecia-se a sua 

disponibilidade. 

Se a avaliação do candidato fosse positiva e correspondesse ao perfil pretendido, este era 

selecionado pela TalenterTM. Depois, era encaminhado para a empresa-cliente um 

pequeno resumo com os dados mais relevantes do candidato selecionado. Restava ao 

cliente analisá-los e marcar entrevista na própria empresa. Depois de entrevistados, o 

responsável pelos RH da empresa-cliente transmitia o seu feedback destacando os 

colaboradores admitidos para a oferta de trabalho.  

O estagiário era responsável por contactar todos os candidatos para lhes comunicar a 

decisão final, quer fosse positiva, quer fosse negativa.  

  



 

Relatório de Estágio | 23  
Gestão de Recursos Humanos (2020) 

O estagiário considerou a realização de entrevistas um processo desafiante. Quando 

surgia um pedido de recrutamento, preparava, de imediato, questões inerentes à oferta de 

trabalho por forma a estar apto a responder às dúvidas que pudessem existir por parte dos 

candidatos. Aprendeu a controlar, a abordar o candidato e a elaborar um relatório final de 

avaliação. Além destes aspetos, aprendeu a avaliar a postura, o tom de voz (uma vez que 

realizava muitas entrevistas via telemóvel) e o real interesse do candidato.  

Por outro lado, o estagiário sentiu algumas dificuldades no que diz respeito a avaliar 

alguns aspetos do candidato. Por exemplo, surgiu um pedido de recrutamento para a área 

da hotelaria (copeiro/a) e houve uma candidata que se mostrou interessada, todavia tinha 

uma deficiência na perna que a impedia de laborar uma vez que mancava de uma perna, 

não conseguia estar muito tempo de pé, nem podia fazer esforços. Aqui, o estagiário 

sentiu-se impotente e viu-se obrigado a excluir a candidata, apesar da sua forte motivação 

para o trabalho.  
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2.4. Atendimento ao Público 
 

O atendimento destaca-se como um elemento de diferenciação entre empresas e contribui, 

em muitos sectores, para determinar as opções de escolha do cliente. Assim sendo, 

destacamos os principais objetivos de um atendimento de qualidade24: 

 Conhecer o candidato/colaborador/cliente por forma a satisfazer as suas 

necessidades e expectativas; 

 Atrair e fidelizar novas empresas-cliente; 

 Potenciar o desenvolvimento do sucesso da empresa. 

No que diz respeito ao atendimento ao público, o profissional de RH deve ter 

conhecimentos acerca da empresa na qual labora, ter em atenção os comportamentos que 

adota, as atitudes que manifesta, a expressão corporal, a aparência e o tom de voz. 

O estagiário procurou saber sempre mais acerca da TalenterTM, no que diz respeito à 

missão, princípios e valores, principais atividades e serviços prestados, para que pudesse 

informar da melhor forma possível os potenciais interessados nos seus serviços. Procurou 

identificar e satisfazer as necessidades e expectativas de cada interveniente, adotando uma 

postura profissional na gestão de conflitos e reclamações.  

Ao longo do estágio, o principal fator de aprendizagem 

fortalecer conexões, melhorar as relações estabelecidas e crescer pessoal e 

profissionalmente. Coube ao estagiário transmitir toda a informação de forma clara, 

correta e com convicção, sem interpelações, uma vez que estabelecia contacto com as 

empresas-cliente, por forma a receber feedback do desempenho dos seus colaboradores.  

No atendimento é importante estar seguro de si mesmo, ser dependente e saber trabalhar 

em equipa. A princípio o estagiário teve alguns problemas de autoconfiança, pelo facto 

de ser tudo novo, mas à medida que o integravam nos processos, tornou-se cada vez mais 

autónomo, espontâneo e proativo. Mostrou-se disponível para ouvir, manteve uma 

expressão facial de empatia, demonstrou atenção e interesse e fez questão de mostrar que 

a opinião do cliente importava.  

 
24 Informação adaptada de IEFP (s.d.). Atendimento ao Público.  
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O estagiário deparou-se com situações menos positivas em relação a alguns candidatos e, 

em circunstância de discussão, procurou falar com entoação calma e mais lenta, revelando 

tranquilidade e consistência na posição de ouvinte.  

O primeiro contacto com o candidato passava por perceber se este pretendia fazer uma 

inscrição, atualizar os dados da sua candidatura ou informar-se acerca das ofertas 

disponíveis. 

Caso o candidato mostrasse interesse numa oferta, era função do estagiário explicar-lhe 

em que consistia e fazer-lhe uma pequena entrevista. Era-lhe disponibilizado um tablet, 

para que pudesse preencher uma Ficha de Candidatura (Anexo E) e caso não conseguisse 

manusear esta ferramenta, o estagiário predispunha-se a ajudar através do seu 

computador. De seguida, era necessário fazer a exportação da candidatura no programa 

AHRNET25, no separador iNet, para a respetiva agência (neste caso, a número 015). Na 

Tabela 1, destacam-se os dados descritos na ficha do colaborador. 
 

Tabela 1  Ficha do Colaborador 
 

Dados Pessoais 

Nome completo, data de nascimento, estado civil, 

morada, contacto telefónico e eletrónico, Cartão de 

Cidadão (CC), nacionalidade e carta de condução. 

Dados de Pagamento 

Modalidade de pagamento, nome do banco e número de 

conta. No caso de haver dependentes a cargo, era 

necessário colocar essa informação na área do Imposto 

sobre o Rendimento de Pessoas Singulares (IRS). 

Formação Habilitações literárias do candidato. 

Conhecimentos Conhecimentos que adquiriu e que seriam importantes. 

Categoria Profissional Todas as experiências profissionais do candidato. 

Avaliação Informações avaliativas do candidato após entrevista. 

Processos Processos em que o colaborador já esteve inserido. 

Documentos CC, Carta de condução, CV e TR. 

Disponibilidade Geográfica Locais que o candidato pretende prestar serviços. 
 

Fonte: Regulamento Interno Business & People 

 
25 AHRNET: É um programa orientado para a área de Recrutamento e Seleção que permite a gestão 
integrada de candidatos, colaboradores, clientes e ofertas de emprego de todas as empresas do Grupo.. 
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Por fim, se o estagiário considerasse o perfil do candidato adequado, encaminhava um 

relatório para a empresa-cliente. 

Se o candidato apenas pretendesse atualizar os dados da candidatura, o estagiário acedia 

à ficha do colaborador no AHRNET e procedia à atualização necessária. Se o candidato 

não tivesse preenchido a Política de Privacidade de Dados Pessoais, era-lhe pedido que 

preenchesse a ficha de candidatura de novo. 

Por fim, se o candidato quisesse apenas informar-se acerca das ofertas disponíveis, era 

função do estagiário explicar as condições de trabalho das ofertas em questão e proceder, 

uma vez mais, ao preenchimento da ficha de candidatura. 

Além do atendimento presencial, foi ainda realizado atendimento telefónico (telefone e 

telemóvel da delegação) e via e-mail. O correio eletrónico era o meio mais utilizado para 

comunicar com outros departamentos e colegas da TalenterTM, mas também com clientes 

e colaboradores. 

Inicialmente, o estagiário teve algumas dificuldades em falar abertamente com os 

candidatos, uma vez que este foi o primeiro contacto com o mundo do trabalho e ainda 

não sabia como resolver algumas questões essenciais. Depois, tornou-se mais autónomo, 

ganhou mais confiança e com a prática melhorou a sua capacidade de comunicação e a 

forma de se expressar. 
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2.5. Contrato de Trabalho Temporário 
 

Nos termos da alínea a) do artigo 172.º do Código do Trabalho, considera-se o Contrato 

de Trabalho Temporário (CTT) um contrato de trabalho a termo celebrado entre uma 

empresa de trabalho temporário e um trabalhador, pelo qual este se obriga, mediante 

retribuição daquela, a prestar a sua atividade a utilizadores, mantendo-se vinculado à 

empresa de trabalho temporário. 

O Trabalho Temporário (TT) define-se como sendo a relação triangular entre uma 

Empresa de Trabalho Temporário, doravante designada ETT, um trabalhador e um 

utilizador. A posição contratual da entidade patronal é compartilhada entre uma ETT que 

contrata, remunera e exerce o poder disciplinar sobre o colaborador. Este, obriga-se, 

mediante retribuição, a prestar a sua atividade a utilizadores (clientes), mas mantendo-se 

vinculado à ETT26.  

Associado a um CTT existe um Contrato de Utilização de Trabalho Temporário (CUTT), 

que consiste num contrato de prestação de serviços celebrado entre uma ETT e uma 

empresa-cliente, através do qual a primeira se obriga a fornecer um ou mais colaboradores 

à segunda, mediante o pagamento de uma retribuição. Um CTT apenas pode existir se 

estiver ao abrigo de um CUTT. 

no que diz respeito à substituição direta ou indireta de um colaborador ausente, acréscimo 

excecional da atividade da empresa, projetos de curta duração e atividades sazonais. 

Sempre que um colaborador inicia a sua atividade profissional na TalenterTM, o primeiro 

passo no processo de admissão corresponde à sua inscrição na Segurança Social (SS). 

Neste sentido, a TalenterTM, possui um departamento de BackOffice que trata da emissão 

estagiário transmitir, via e-mail, ao Gabinete de Apoio aos Recursos Humanos (GARH) 

o respetivo pedido de admissão na SS, fazendo-se acompanhar de uma tabela de excel 

com as seguintes informações: nome completo do novo colaborador, data de nascimento, 

Número de Identificação de Segurança Social (NISS) e o tipo de contrato. 

No caso do colaborador estrangeiro, é necessário preencher dois documentos essenciais 

à sua admissão (Anexo F)  o Modelo 1006: Cidadão Estrangeiro e Identificação 

 
26 Informação baseada em CÓDIGO DO TRABALHO (2015). Código do Trabalho. 
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Complementar e o Modelo 1009: Inscrição/Enquadramento de Trabalhador por Conta de 

Outrem  assim como possuir o TR válido. 

Todos os comprovativos de envio de documentação para a SS e para a Autoridade para 

as Condições do Trabalho (ACT)27 são devidamente arquivados pelo estagiário no 

processo individual de cada colaborador. 

Os CTT são impressos através do programa G3T28 e contêm informação essencial que 

deve estar descrita de forma clara, sintética e objetiva. Primeiro, destacam-se os dados da 

empresa para onde o colaborador vai trabalhar, seguido de uma descrição pormenorizada 

da função e das características do seu posto de trabalho. Depois, é mencionada toda a 

informação relativa ao novo colaborador, bem como a vigência do contrato (termo certo 

ou incerto) e horário de trabalho. De seguida, são referidos os motivos que justificam a 

celebração do CTT, bem como as retribuições estabelecidas. Todos estes documentos 

seriam assinados pelo consultor de RH e pelo colaborador, sendo necessário entregar-lhe 

uma cópia do CTT e documentação relativa à TalenterTM. Por fim, o estagiário 

digitalizava o CTT e anexava no programa G3T. Depois, guardava na pasta individual do 

colaborador, em arquivo. 

Além dos aspetos referidos acima, a Talenter anexa ao CTT, os seguintes documentos: 

 Declaração sobre o conhecimento da Política do SIG; 

 Declaração sobre o Sistema de Gestão Ambiental e Normas Básicas de SHST; 

 Declaração na qual o colaborador autoriza a utilização do seu endereço de e-mail 

para efeitos de comunicação/notificação;  

 Declaração de conhecimento da política de privacidade e proteção de dados 

pessoais (consentimento de tratamento); 

 Declaração onde estão discriminados os dados bancários fornecidos pelo 

colaborador, como o Número de Identificação Bancário (NIB) e o nome do banco; 

 Inquérito para a retenção do IRS; 

 Declaração relativa aos quilómetros (km) quando o colaborador presta serviços 

num local de trabalho diferente, a TalenterTM paga ajudas de custos. 

 
27  ACT: É um serviço de promoção da melhoria das condições de trabalho, prevenção, controlo, auditoria 
e fiscalização, integrado na administração direta do Estado. 
28 G3T: Software utilizado na gestão dos colaboradores em regime de cedência temporária. 



 

Relatório de Estágio | 29  
Gestão de Recursos Humanos (2020) 

O pedido de elaboração dos CTT e a explicação das condições de trabalho foram 

atividades constantes ao longo do estágio. Inicialmente, o estagiário teve alguma 

dificuldade em organizar os anexos, uma vez que obedeciam a determinada ordem, mas 

com o decorrer do estágio esta atividade foi realizada com sucesso.  

Quando se pretende rescindir um contrato, quer por parte da empresa quer pelo 

trabalhador, efetua-se uma cessação que enuncia o fim das funções explicitadas no CTT.  

Esta cessação deve ser formalizada sob a forma de comunicação escrita, através do envio 

de uma carta registada com aviso de receção para a morada do colaborador, tendo em 

conta os pré-avisos legalmente estabelecidos no Código do Trabalho29.  

Se a empresa pretende rescindir contrato (a termo incerto), deverá comunicar a decisão 

com pelo menos 7 dias de antecedência e o CTT tiver menos de 6 meses, ou 30 dias se o 

CTT tiver entre 6 meses e 2 anos, de acordo com o artigo 345º do Código do Trabalho. 

No caso do contrato estabelecido ser a termo certo, a empresa deverá comunicar a decisão 

com pelo menos 15 dias de antecedência, conforme o artigo 344º do Código do Trabalho. 

Caso se trate de uma cessação por parte do trabalhador, este deve assinar um documento 

explicitando que não pretende continuar com o vínculo contratual. Na falta de 

comunicação, o empregador tem de pagar ao trabalhador o valor da retribuição 

correspondente ao período de pré-aviso em falta. 

Nos contratos celebrados seja a termo certo, seja a termo incerto, qualquer uma das partes 

pode cessar o contrato durante os primeiros quinze dias, no caso de ter sido celebrado a 

menos de seis meses, ou até trinta dias quando o CTT tiver uma duração prevista de mais 

de seis meses. No período experimental qualquer uma das partes pode rescindir o contrato 

sem nenhuma obrigação de pré-aviso, conforme o artigo 112º do Código do Trabalho. 

As cessações são pedidas pelo consultor ao GARH, através de uma tabela onde consta o 

nome do colaborador, número mecanográfico30, data da cessação, empresa-cliente e o 

motivo pelo qual se pretende rescindir. O estagiário não teve a oportunidade de vivenciar 

a realidade da cessação de um CTT, todavia sabia explicar a tabela de pré-aviso (se algum 

colaborador necessitasse) e sabia como proceder.   

 
29 Informação retirada de CÓDIGO DO TRABALHO (2015). Código do Trabalho. 
30 Número Mecanográfico: Traduz-se na geração de um código, composto por oito dígitos, que identifica 
o colaborador, de forma única, no grupo TalenterTM. 
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2.6. Medicina no Trabalho 
 

A TalenterTM recorre a uma entidade prestadora de serviços de Medicina do Trabalho, a 

Born2Score, Lda. (B2S). Através desta entidade é possível fazer uma gestão ativa da 

saúde dos seus colaboradores e assegurar condições de segurança e de saúde em todos os 

aspetos do seu trabalho31.  

Assim, sempre que um colaborador inicia funções, é necessário realizar um exame 

médico, com o intuito de avaliar a capacidade do colaborador para determinada função. 

São realizadas avaliações físicas do seu estado de saúde, dando ênfase aos riscos 

ocupacionais aos quais o novo colaborador ficará exposto. 

Para proceder à realização efetiva do exame, era preciso admitir primeiro o colaborador 

na plataforma B2S, sendo indispensável inserir alguns dados pessoais (nome completo, 

número mecanográfico associado, CC ou passaporte, data de nascimento, género e 

nacionalidade) e dados relativos à função, categoria profissional e admissão do 

colaborador à SS.  

Na delegação de Coimbra, o GARH era o responsável por admitir o colaborador na 

plataforma, sendo função do estagiário efetuar o respetivo pedido. 

No dia do exame, o colaborador teria de se fazer acompanhar do CC e do boletim de 

vacinas atualizado. O estagiário media a tensão arterial e pulsação do colaborador e 

encaminhava esses dados para a enfermeira de serviço.  

Depois, era disponibilizado ao colaborador um tablet (uma vez que o exame era feito via 

Skype) e um folheto de leitura designado de Escala de Ishihara32. De forma a respeitar a 

política de privacidade dos colaboradores, estes não se podiam fazer acompanhar dos 

consultores presentes na delegação. 

Por fim, o estagiário era responsável por imprimir a Ficha de Aptidão Médica (FAM), 

onde constava o resultado da consulta. No Anexo G, encontra-se um exemplar da FAM. 

  

 
31 Informação retirada de TALENTERTM (2019). Born2Score e Medicina no Trabalho. 
32 Escala de Ishihara: É apresentado um cartão colorido, contendo vários círculos com cores diferentes. Os 
círculos estão agrupados no meio do cartão de forma a exibir um número que somente será visível pelas 
pessoas que possuírem visão normal. 
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2.7. Projeto Door to Door 
 

O projeto Door to Door (D2D) tinha como objetivo recrutar colaboradores para apenas 

uma empresa-cliente relacionada com a área das telecomunicações. 

Este projeto surgiu em agosto de 2019, porque a TalenterTM não estava a conseguir 

corresponder às necessidades do cliente e, por isso, foi necessário estabelecer uma equipa 

jovem e dinâmica, focada apenas naquele cliente e empenhada na obtenção e 

concretização de objetivos/resultados. 

O principal objetivo passava por criar uma base de dados, isto é, angariar candidatos para 

vários pontos de atuação na zona centro do país; divulgar e vender o serviço 

disponibilizado e satisfazer as necessidades do cliente. 

O responsável do projeto era o Dr. Carlos Muxagata (coordenador da zona centro e ilhas), 

o qual contava com a colaboração do estagiário, a par de outros colegas de outras 

delegações, com os quais se definiam estratégias. 

A principal função do estagiário era, essencialmente, o Recrutamento e Seleção. Definiu-

se, em conjunto com a empresa-cliente, uma proposta comercial (que foi adjudicada), os 

valores contratuais e os perfis profissionais a recrutar. 

Antes de iniciar a entrevista e visto tratar-se de um perfil comercial, comummente 

conhecido  estagiário perguntava diretamente ao candidato 

se estava interessado ou não na função em causa. Se a resposta fosse positiva a entrevista 

prosseguia, caso contrário acabava nessa mesma altura uma vez que o recrutamento era 

apenas direcionado para aquela função. 

No decorrer da entrevista eram colocadas algumas questões específicas, como: 

 Tem conhecimentos na área das telecomunicações?  Esta era uma questão 

essencial para compreender se o candidato tinha conhecimentos relativamente 

aos pacotes e serviços da empresa-cliente. Caso não tivesse, avaliava-se o 

interesse em querer aprender e a motivação para o trabalho; 

 Tem disponibilidade para realizar uma formação de 15 dias?  Era necessário 

formar o novo colaborador, por exemplo, através de workshops de motivação de 

equipas, linguagem corporal, abordagem ao cliente, capacidade de persuasão, 

entre outros. Caso não houvesse disponibilidade, o candidato seria excluído.  
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Adotou-se este procedimento em todas as entrevistas (telefónicas ou presenciais) e, no 

fim, era feita uma avaliação que incidia sobre a motivação, disponibilidade e 

adaptabilidade de cada candidato à função. 

Após a escolha do candidato que melhor se enquadrava no perfil, o estagiário reportava 

o candidato válido à empresa-cliente, através do Programa JSN33 (Figura 7). Neste 

programa era possível inserir os dados dos candidatos, os seus CV  e elaborar uma 

apreciação global do mesmo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após encaminhamento do candidato à empresa-cliente, era possível verificar no portal da 

JSN, o feedback relativo ao candidato (positivo ou negativo). Por fim, era função do 

estagiário comunicar ao candidato se foi admitido ou se foi excluído do processo. 

O estagiário foi escolhido para ingressar neste projeto porque estava a ter imensos resultados 

positivos enquanto consultor de RH, especialmente no recrutamento de novos colaboradores 

para o call center. Uma vez que este projeto estava relacionado com as telecomunicações, fez 

sentido abraçar este desafio. 

Foi proposto ao estagiário ficar responsável por este projeto, tornando-se membro efetivo da 

TalenterTM. Todavia, mais tarde, não houve possibilidades financeiras por parte da empresa-

cliente para continuar a exercer funções, pelo que o projeto foi terminado. 

  

 
33 JSN: Programa interno de Gestão de Recursos Humanos de prestigiada empresa-cliente da TalenterTM. 

Figura 7  Programa JSN 
Fonte: www.jsn.telecom.pt/ 
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2.8. Arquivo Digital e Físico 
 

O arquivo é um procedimento essencial para o correto funcionamento de qualquer 

empresa. Apesar de ser uma tarefa cansativa e muito burocrática é imprescindível para 

consultar documentos produzidos ao longo dos anos e organizá-los da melhor forma.  

No arquivo digital da TalenterTM é possível consultar as v s e as faltas 

(in)justificadas dos colaboradores. Os contratos, depois de assinados são devidamente 

digitalizados e inseridos no programa G3T, bem como as declarações de SIG, SHST, 

política ambiental, adendas e cartas de rescisão. Todos os documentos relativos ao IRS, 

NIB, regulamento geral sobre a proteção de dados, CC e carta de condução são inseridos 

no programa AHRNET. 

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, os processos ficam 

acessíveis a todos os consultores de RH a partir da sede. 

Sempre que ocorria uma nova contratação, era função do estagiário criar um processo 

contratual para o novo colaborador, que consistia na criação de uma pasta física que 

contivesse todas as informações do mesmo. Por exemplo: documentos acerca dos 

acidentes de trabalho, cessações ou anulações, guias dos correios, entre outros. Segundo 

as novas regras não era permitido arquivar fisicamente os documentos de identificação 

do colaborador, nomeadamente o CC e o CV. 

Na delegação de Coimbra, existia uma sala própria de arquivo. As pastas eram ordenadas 

por ordem crescente do número mecanográfico de cada colaborador, aspeto este que 

deveria ser melhorado, pois dificultava a procura dos processos individuais. O estagiário 

propôs a organização por ordem alfabética. 
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Conclusão 
 

O estágio curricular que compõe a licenciatura de Gestão de Recursos Humanos, do 

Instituto Politécnico da Guarda, tornou-se bastante útil na medida em que foi possível 

aprender mais sobre a área dos RH e do TT. 

Esta experiência permitiu ao estagiário ter uma noção real do mercado de trabalho, 

permitindo o aperfeiçoamento dos conceitos aprendidos ao longo da licenciatura. 

 comprometeu-se a acolher, integrar e ensinar o estagiário. Colocou ao seu 

dispor todas as ferramentas necessárias para a execução das tarefas e proporcionou total 

autonomia e abertura a novos projetos, nomeadamente o projeto Door to Door. O facto 

de ter surgido a hipótese de ficar responsável por este projeto, demonstra a confiança 

depositada no estagiário, bem como a valorização do seu trabalho. 

Esta primeira experiência no mundo de trabalho foi positiva, no entanto diferente da 

expectativa criada pelo estagiário. Embora a aprendizagem adquirida ao longo do curso 

tenha sido fundamental para o desenvolvimento do estágio, na realidade prática, existiram 

aspetos que constituíram alguns obstáculos. Para um melhor investimento na formação 

do aluno, seria interessante a realização de um estágio ao longo de cada ano, para 

aperfeiçoar competências ou até mesmo para o aluno verificar se gosta da área que virá a 

exercer. Além disso, percebeu-se a importância da criação de uma unidade curricular de 

língua estrangeira no IPG, assim como investir na aprendizagem de programas 

direcionados para a vertente dos RH. Essas limitações criaram oportunidades para o 

estagiário se obrigar a encontrar soluções para esses aspetos menos positivos e se mostrar 

uma pessoa proativa e responsável. 

Em suma, o estagiário procurou ser pontual, assíduo e desempenhar todas as atividades 

com a maior dedicação, dinamismo e profissionalismo, tentando contribuir para o 

desenvolvimento da empresa e cumprir, com sucesso, o plano de estágio delineado.  
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