Guia do formando STEER
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Introdução
O guia do formando STEER visa preparar as etapas para se tornar um youth trainer
por meio de um conjunto de técnicas de aprendizagem variadas, especialmente
concebidas para capacitá-lo com as competências e os conhecimentos necessários
para planear a transição dos NEETs do ensino para o trabalho. A plataforma de eformação STEER inclui módulos em e-learning de diferentes abordagens temáticas
que fornecem conhecimento sobre NEETs, incluindo os caminhos processuais para se
tornar um youth worker e obter a certificação Youthpass. Desenvolveram-se várias
ferramentas interativas online para facilitar o processo de aprendizagem e promover o
contacto em redes sociais e a partilha de informação entre os grupos-alvo e as partes
interessadas. Com este guia, poderá acompanhar as etapas para o curso e-learning e
obter a certificação Youthpass.
Além disso, depois de concluir os módulos e-learning e a certificação Youthpass,
poderá utilizar este guia para ajudá-lo a projetar o plano de transição do ensino para o
trabalho dos seus mentorados. Este guia irá fornecer-lhe as estruturas, as ferramentas
e os exercícios necessários para motivar os seus mentorados e facilitar o plano de
transição destes para o mercado de trabalho.

Como utilizar a plataforma de e-formação STEER:
A plataforma de e-formação STEER foi concebida com base nas Diretrizes de
Acessibilidade para o Conteúdo da Web (WCAG) 2.0, de forma a tornar acessível o
seu material pedagógico quer a alunos com deficiência quer a profissionais na área da
educação. Seguindo os próximos passos, poderá aceder ao material e-learning e
obter a certificação Youthpass.

#1

Vá a www.steerproject.eu e clique no símbolo E-learning.
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#2:

Faça o login na plataforma E-learning.

Faça login ou crie uma conta nova se não tiver uma.
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Passo
#4

Depois de concluir o seu registo, poderá visualizar os módulos eLearning.

Passo
#5

Escolha um módulo e clique no botão “Inscrever-me”.
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Escolha a opção “Study the material online”.

Poderá visualizar o material de cada módulo.
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#8

#9

Teste os seus conhecimentos em cada módulo.

Depois de concluir os sete módulos STEER, terá a
possibilidade de praticar, aplicando todos os materiais no
processo de mentoria dos NEETs. Depois de concluir a
formação, poderá obter a certificação Youthpass no site do
STEER.
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O Youthpass é uma ferramenta para documentar e reconhecer os
resultados de aprendizagem das atividades do trabalho de juventude. É
parte da estratégia da Comissão Europeia para promover o
reconhecimento da aprendizagem não-formal, colocando a política em
prática e sendo exatamente esse o objetivo do certificado STEER
Youthpass pois terá a oportunidade de justificar o conhecimento que
adquiriu e aplicá-lo como um youth worker.
No STEER Youthpass pode descrever o que realizou no projeto,
incluindo o processo de e-learning e mentoria, e quais as habilidades e
competências que adquiriu. Assim, o STEER Youthpass será o reflexo
do processo e dos resultados de aprendizagem pessoais nãoformais.
As 8 competências-chave para a Aprendizagem ao Longo da Vida são:
1. Comunicação na língua materna
2. Comunicação em línguas estrangeiras
3. Competências matemáticas, competências básicas em ciência /
tecnologia
4. Competências digitais
5. Aprender a aprender
6. Competências sociais e cívicas
7. Espírito de iniciativa e empreendedorismo
8. Consciência e expressão cultural
A estrutura das competências-chave é descrita em baixo:
1.1.1
Comunicação na língua materna
A comunicação na língua materna é a nossa capacidade de expressar
pensamentos, sentimentos e factos quer oralmente quer na escrita (ouvir,
falar, ler e escrever) e interagir com outras pessoas de forma adequada na
educação e na formação, no trabalho, em casa e nos momentos de lazer.
1.1.2
Comunicação em línguas estrangeiras
A comunicação numa língua estrangeira está intimamente ligada à
comunicação na nossa língua materna: baseia-se na capacidade de
compreender e expressar pensamentos, sentimentos e factos oralmente
ou por escrito no trabalho, em casa, nos momentos de lazer, no ensino e
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na formação — de acordo com as nossas necessidades. A comunicação
em línguas estrangeiras exige ainda competências como mediação e
compreensão intercultural.
Competências matemáticas e competências básicas em ciência e
tecnologia
A competência matemática é a nossa capacidade de usar a adição,
subtração, multiplicação e divisão e cálculos na aritmética mental e escrita
para resolver uma série de problemas em situações do quotidiano. O
processo e a atividade são tão importantes como o próprio conhecimento.

1.1.3

1.1.4 Competências digitais
A competência digital envolve a utilização confiante e crítica da Tecnologia
na Sociedade da Informação (TSI) para o trabalho, o lazer e a
comunicação. Baseia-se em competências básicas: o uso de
computadores para recuperar, avaliar, armazenar, produzir, apresentar e
trocar informações, e comunicar e participar em redes colaborativas
através da Internet.
1.1.5 Aprender a aprender
O “aprender a aprender” é a capacidade de organizarmos a nossa própria
aprendizagem. Inclui a gestão eficaz do tempo e da informação, tanto
para nós próprios como em grupos. Devemos ainda ter consciência do
nosso processo e das nossas necessidades de aprendizagem e identificar
diferentes oportunidades disponíveis para aprendermos. Isto significa
adquirir, processar e assimilar novos conhecimentos e competências, bem
como procurar e fazer uso de orientação. Aprender a aprender incentivanos a crescer sobre a aprendizagem e experiência de vida prévia.
1.1.6 Competências sociais e cívicas
Estas competências podem ser as mais importantes para a área da
juventude. Muitas delas podem ser adquiridas através de um envolvimento
ativo em qualquer tipo de trabalho de juventude ou voluntariado. Cobrem
todas as formas de comportamento que possamos precisar para
participarmos eficazmente nas nossas vidas sociais e profissionais.
1.1.7 Espírito de iniciativa e empreendedorismo
Estas competências referem-se à nossa capacidade para transformarmos
ideias em ações, o que é particularmente importante para o trabalho de
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juventude e para iniciativas de juventude. Incluem a criatividade, a
inovação e correr riscos, assim como a capacidade de planear e gerir
projetos de forma a alcançar objetivos.

1.1.8 Consciência e expressão cultural
Saber apreciar a importância da expressão criativa de ideias, experiências
e emoções através de uma variedade de meios, incluindo a música, as
artes performativas, a literatura e as artes visuais.

Consulte um exemplo do Youthpass aqui:

https://www.youthpass.eu/down- loads/13-62216/website%20example%20certificate%20Youth%20Exchange.pdf
O STEER Youthpass será semelhante, mas personalizado conforme o
objetivo do projeto.
Após a conclusão dos Módulos E-learning e da Certificação Youthpass, os
youth workers podem usar as seguintes técnicas, ferramentas e modelos,
complementares aos que já aprenderam, para iniciarem o plano de
transição dos seus mentorados, que é a integração no mercado de
trabalho. Os formandos STEER podem experimentar técnicas e exercícios
motivacionais de forma a compreenderem a personalidade dos seus
mentorados e orientá-los ao longo deste processo, através do
desenvolvimento de uma estratégia para o plano de transição.
Técnicas de autogestão STEER:
É importante examinar aspetos específicos que possam efetivamente
melhorar a transição do ensino para o trabalho e que estão relacionados
com técnicas de autogestão e gestão da vida. Uma transição bemsucedida não depende apenas de questões educacionais ou mentoria,
mas antes de um procedimento bastante complexo que está ligado à
automotivação, à definição de metas pessoais, à coragem, ao
empoderamento pessoal, à gestão de risco e à resiliência.
A motivação é o elemento mais importante que ajuda as pessoas a
alcançarem os seus objetivos, a sentirem-se mais realizadas e a
melhorarem a qualidade de vida.
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De acordo com Daniel Goleman, que escreveu extensivamente sobre
Inteligência Emocional, existem quatro elementos que compõem a
motivação:
 Força de vontade pessoal para alcançar objetivos, o desejo de
melhorar ou de atingir determinados padrões;
 Compromisso perante objetivos pessoais e organizacionais;
 Espírito de iniciativa, que ele define como “a prontidão de resposta
perante as oportunidades”; e
 Otimismo, a capacidade de continuar e perseguir objetivos mesmo
na adversidade.
A automotivação não é uma moeda de face única. A automotivação traz
inúmeras vantagens. Por exemplo, as pessoas capazes de se
automotivarem tendem a ser mais organizadas, possuem ótimas
competências na gestão de tempo e maior autoestima e confiança.
Compreender e desenvolver a sua automotivação pode ajudá-lo a assumir
o controlo de muitos outros aspetos na sua vida e, especialmente, no
processo de mentoria com grupos-alvo de NEETs.

A automotivação é uma competência-chave na vida e algo em que
todos os interessados no desenvolvimento pessoal devem refletir
cuidadosamente. É também uma parte fundamental da inteligência
emocional, uma das três áreas de competências pessoais que são
parte integrante do conceito.
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Compreender o que o motiva a fazer as coisas é fundamental para a
automotivação.
Pode parecer-lhe demasiado direto, mas a sua motivação está bem
escondida na sua consciência e nos seus pensamentos pessoais. É muito
provável que a sua motivação sofra alterações de uma hora para a outra, de
um dia para o outro e isso pode continuar a acontecer ao longo da sua vida.
À medida que isto for acontecendo, as suas necessidades, metas e força de
vontade pessoal vão-se alterando, podendo surgir novas.
Há dois tipos principais de motivação: motivação intrínseca e extrínseca. Na
sua forma mais simples, pode pensar nestes dois tipos de motivação como:
• Intrínseca = amor, porque o queremos
• Extrínseca = dinheiro, porque somos obrigados a tê-lo
Uma definição mais detalhada é:
• Intrínseca: executar uma ação ou tarefa com base na satisfação esperada
ou compreendida em executar tal ação ou tarefa. Os motivadores
intrínsecos incluem divertir-se, manifestar interesse e ter desafios pessoais.
• Extrínseca: executar uma ação ou tarefa para obter algum tipo de
recompensa, incluindo dinheiro, poder e excelentes classificações ou
resultados.
Pessoas diferentes obtêm motivação em coisas diferentes e em diferentes
momentos das suas vidas. A mesma tarefa pode ter motivadores mais
intrínsecos a determinada altura e motivadores mais extrínsecos noutra; a
maior parte das tarefas apresenta uma combinação dos dois tipos de
motivação.
Fonte: (https://www.skillsyouneed.com/ps/self-motivation.html)

Todos temos tendência para trabalhar melhor quando gostamos bastante do
que fazemos.
É mais fácil sair da cama de manhã quando estamos satisfeitos no
nosso trabalho e quando estamos mais felizes em termos gerais.
A investigação demonstra que isto é particularmente importante quando
estamos sob pressão. É muito mais fácil lidar com o stress e com horários
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de trabalho longos se gostarmos do que fazemos.
É útil refletir sobre as motivações intrínsecas e extrínsecas quando pensar
no que o motiva a fazer um determinado trabalho ou a realizar tarefas
específicas. Elaborar uma lista sobre o que o motiva em cada tarefa pode
criar motivação para essas tarefas específicas.
Leia mais em: https://www.skillsyouneed.com/ps/self-motivation.html

Competências relacionadas com a automotivação
Há um conjunto de competências relacionadas com a automotivação.
Incluem-se:
 Definir objetivos elevados, mas realistas.
 Correr riscos com precaução.
 Procurar feedback com regularidade para descobrir como pode
melhorar.
 Comprometer-se com objetivos pessoais ou organizacionais e ir
além do que lhe é exigido para alcançá-los.
 Procurar ativamente oportunidades e agarrá-las quando surgirem.
 Ser capaz de lidar com obstáculos ou imprevistos e continuar a
perseguir objetivos, mesmo perante as adversidades.
Quem se encontra motivado mais facilmente consegue motivar outros.
Isto pode ser particularmente importante em cargos de liderança e de
mentoria.
Como está a sua automotivação?
Leia mais em: https://www.skillsyouneed.com/ps/self-motivation.html
Avalie-se a si próprio através do Questionário de Automotivação:
QUESTIONÁRIO DE AUTOMOTIVAÇÃO

Para cada afirmação, faça um círculo na coluna que melhor o descreve
(com base na escala em baixo). Por favor, responda às perguntas de
acordo com a pessoa que é (e não de acordo com a pessoa que acha que
devia ser), e não se preocupe se lhe parecer que algumas perguntas o
encaminham na ‘direção errada’.
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Nunca

1

Raramente

2

Por vezes

3

Frequente

Muito frequente

4

5

Não confio na minha capacidade para alcançar os objetivos que estabeleço.
1

2

3

4

5
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4
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1
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2
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Quando me dedico aos meus objetivos, deposito o máximo esforço e
trabalho ainda mais quando sofro um contratempo.
Estabeleço metas e objetivos com regularidade para alcançar a minha visão
na vida.
Penso de forma positiva em estabelecer metas e em satisfazer as minhas
necessidades.
Recorro a recompensas (e consequências) para me manter focado. Por
exemplo, se terminar o meu relatório atempadamente, faço um intervalo
para tomar um café.
Acredito que se trabalhar muito e aplicar as minhas capacidades e talento,
irei ser bem-sucedido.
Preocupo-me com prazos e em concluir as coisas, o que me causa stress e
ansiedade.
Quando um acontecimento inesperado ameaça ou põe em causa o meu
objetivo, tenho tendência para me afastar, para estabelecer um objetivo
diferente e seguir uma nova direção.
Quando tenho uma ideia muito boa, fico surpreendido com a minha
criatividade. Acredito que é o meu dia de sorte e digo a mim próprio para
não me habituar a essa sensação.
Tenho tendência para realizar o mínimo de trabalho necessário de forma a
manter os outros (professor, pais, chefe) satisfeitos.
Tenho tendência para me preocupar sobre a razão pela qual não consigo
atingir os meus objetivos, e geralmente concentro-me nos motivos pelos
quais algo não irá provavelmente resultar.
Crio uma imagem vívida e poderosa do meu futuro sucesso antes de
embarcar num novo objetivo.
TOTAL:
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PONTUAÇÃO: Uma pontuação mais baixa mostra que tem de aprender
estratégias para aumentar a sua motivação.
44-60 elevada – Fantástico! Consegue terminar as tarefas e não permite
que algum obstáculo o atrapalhe. Faz um esforço consciente para se
manter automotivado e leva o tempo e o esforço necessários para
estabelecer objetivos e agir de forma a alcançar essas metas. Exerce
admiração e inspira outras pessoas com o seu sucesso. Valorize isto — e
lembre-se que nem toda a gente tem essa automotivação!
28-43 moderada – A sua automotivação está num nível satisfatório. Não
está de modo algum a fracassar — no entanto, podia alcançar muito mais.
Para obter o que deseja, tente aumentar os fatores de motivação em todas
as áreas da sua vida.
12-27 baixa – Permite que as suas dúvidas e medos pessoais o
impeçam de ser bem-sucedido. Provavelmente, no passado, deixou alguns
objetivos por concluir, por isso talvez se tenha convencido de que não tem
automotivação — e depois acabou por fazer disso realidade. Quebre este
padrão prejudicial agora e volte a acreditar em si.
Fonte: “How Self-Motivated Are You?” Mind Tools: Essentials for an
Excellent Career. www.mindtools.com
Sugestões para manter a sua motivação
É importante lembrar-se continuamente do que pretende alcançar e
manter-se motivado para o concretizar. Algumas sugestões que o
permitirão alcançar o que deseja:
Aprenda e adquira conhecimento
Leia, estude e converse com as pessoas — o conhecimento e a
informação são essenciais para alimentar a sua mente e mantê-lo curioso e
motivado.

Mantenha-se acompanhado por pessoas entusiastas
Tente evitar pessoas negativas e procure pessoas positivas e bem2

motivadas. É bem mais fácil estar motivado se as pessoas em volta também
estiverem.
Mantenha-se otimista
Cultive uma atitude positiva, encare os problemas e as adversidades como
oportunidades de aprendizagem.
Conheça os seus pontos fortes e pontos fracos
Esforce-se por eliminar os seus pontos fracos e enriquecer os seus pontos
fortes.
Faça-o
Tente não procrastinar, avalie os riscos, mas continue a trabalhar na direção
dos seus objetivos.
Procure ajuda e ajude outros
Não tenha medo de pedir ajuda a outras pessoas e não hesite se puder
ajudá-las. Assistir ao sucesso de outras pessoas irá motivá-lo a fazer o
mesmo.
Definição de objetivos pessoais:
A automotivação, os objetivos e a realização pessoal estão fortemente
ligados. A motivação e a conquista chegam depois de refletir sobre elas e
de definir os seus objetivos pessoais e o que pretende alcançar na vida.
Aquilo que tem real valor para nós e o que queremos alcançar é algo
pessoal e pode sofrer alterações ao longo da vida. Por exemplo, pode ser
importante obter aprovação num exame escolar, mas mais tarde este
objetivo pode dar lugar à obtenção de um bom emprego.
É importante estabelecer objetivos claros se pretende alcançar as suas
ambições.
A relação entre Motivação, Objetivos e Conquista
As pessoas ficam mais motivadas quando começam a pensar naquilo
que já alcançaram ou são capazes de alcançar em termos de valor,
significado ou importância.
Regra geral, quanto mais uma pessoa conquista, mais autoconfiante se
torna. À medida que a autoconfiança aumenta, também a capacidade para
se alcançar mais. Por outro lado, quando as pessoas não alcançam os seus
objetivos, a sua autoestima e confiança pode sofrer e afetar a sua
motivação para alcançar mais.
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É importante compreender que a automotivação, a definição e a conquista
de objetivos estão interligadas. Isto ajudá-lo-á a estabelecer metas realistas
e a evitar deceções, e isso permiti-lo-á alcançar mais a longo prazo.
Os objetivos pessoais podem oferecer direção a longo prazo e
motivação a curto prazo.
Definir objetivos e tentar alcançá-los pode aumentar a nossa autoestima e
confiança e ajudar-nos a focar a nossa atenção no que queremos para as
nossas vidas. Podem ser uma forma de utilizar o conhecimento, gerir
tempo e recursos, para que nos possamos concentrar em tirar o maior
partido possível do nosso potencial na vida.
Ter objetivos pessoais claramente definidos ajudá-lo-á a manter-se a par
daquilo que alcançou. De qualquer das formas, se não conseguir alcançar
os seus objetivos ao longo do processo, pode reavaliar a sua situação e
tentar novas abordagens. Definir objetivos de vida claros e atualizá-los de
acordo com as circunstâncias é uma das estratégias mais poderosas para
se manter motivado ao longo da vida.
Objetivos de vida
É importante não esquecer, quando estiver a pensar no que pretende
alcançar na vida, que a mudança é inevitável.
Pode ser útil organizar os objetivos de vida:
 Objetivos académicos – que conhecimentos e/ou qualificações
gostaria de obter?
 Objetivos de carreira – onde gostaria que a sua carreira o conduzisse,
que nível pretende alcançar?
 Objetivos monetários – que remuneração vai pretender a determinado
momento da sua vida?
 Objetivos éticos – quer oferecer o seu tempo em trabalho voluntário
nalguma causa ou envolver-se em eventos locais, políticos, etc.?
 Objetivos criativos – de que forma pretende progredir criativamente ou
artisticamente?
 Objetivos domésticos – como gostaria que fosse a sua vida doméstica
no futuro?
 Objetivos desportivos – procura desenvolver competências num
determinado desporto ou noutra atividade física?
2

Fonte: https://www.skillsyouneed.com/ps/setting-personal-goals.html

Empoderamento Pessoal
O empoderamento pessoal ajuda-o a compreender quem realmente é e
torna-o mais consciente de si próprio e das características da sua
personalidade. Desta forma, enfatiza o desenvolvimento dos seus pontos
fortes e da sua autoconfiança e estabelece metas realistas que podem
melhorar o seu verdadeiro potencial como indivíduo e como mentor. As
pessoas frequentemente minam as suas capacidades e não avaliam os
seus pontos fortes e fracos.
Uma pessoa que visa o empoderamento é capaz de assumir o controlo
da sua vida, fazendo escolhas positivas e definindo objetivos.
Desenvolver a autoconsciência, uma compreensão dos seus pontos
fortes e fracos — conhecer as suas próprias limitações, tudo isto é
fundamental para o empoderamento pessoal.
Tomar medidas para definir e alcançar metas — tanto a curto como a
longo prazo — e desenvolver novas competências, atua para aumentar a
confiança que, por si só, é essencial para o empoderamento pessoal.
O que é o Empoderamento Pessoal?

Em termos básicos, o vocábulo “empoderamento” significa “tornar-se
poderoso”. Esse é um processo que se reflete nos seus valores
pessoais, nas suas competências e objetivos, e que muitas vezes
requer uma adaptação do seu comportamento de acordo com os seus
objetivos de vida. Esteja ciente, durante este processo, de que as
pessoas têm o seu próprio conjunto de valores e objetivos, que podem
ser diferentes dos nossos.
Existem muitas outras definições e mais detalhadas. Geralmente
centram-se na ideia de que o empoderamento pessoal confere ao
indivíduo a capacidade de:
 Assumir o controlo das suas circunstâncias e alcançar os seus próprios
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objetivos na vida pessoal e profissional.
 Tornar-se mais consciente dos seus pontos fortes e fracos e, portanto,
estar mais bem-equipado para lidar com problemas e alcançar
objetivos.
 Melhorar a sua contribuição, tanto como indivíduo como membro de
uma equipa.
 Aproveitar as oportunidades para aumentar o crescimento pessoal e a
sensação de conquista.
Desenvolver o empoderamento pessoal requer, geralmente, que faça
algumas mudanças fundamentais na sua vida, o que nem sempre é um
processo fácil. O grau de mudança exigido será diferente de pessoa para
pessoa, dependendo do ponto de partida individual.
Fonte: https://www.skillsyouneed.com/ps/personal-empowerment.html

Avaliação e preparação para youth workers STEER:
Antes de começar a projetar o seu plano de transição que irá ajudar os
NEETs a entrarem no mercado de trabalho, precisa de considerar vários
aspetos. Efetuar uma pesquisa de emprego é como planear uma viagem.
Em primeiro lugar, os jovens precisam de identificar o que querem fazer e
onde querem trabalhar. A autodescoberta é o primeiro passo para ajudar os
jovens a esclarecerem os seus objetivos de vida e de carreira e a fazerem
escolhas. Isto ajuda-os a identificar atitudes, valores relacionados com o
trabalho, interesses e competências, e de que forma tudo isto se relaciona
com o mundo do trabalho. A sua transição baseia-se nos seguintes passos
básicos, para que os seus mentorados reflitam e respondam às seguintes
perguntas...
Conheça-se a si próprio:
Os jovens que entram no mercado de trabalho devem conhecer as suas
próprias competências e ser capazes de as comunicar. As práticas atuais
provam que os jovens conseguem apresentar a sua formação académica e
as competências práticas, mas não estão conscientes das suas
competências sociais, de comunicação, entre outras que possuem.
2

Um grande número de jovens não tem uma ideia clara do percurso
profissional que gostaria de seguir e de como serão as suas vidas. Por isso,
é importante questionar-se sobre alguns pontos chave...
Qual é o meu próximo passo? Quais são as minhas verdadeiras
paixões? Por onde começo a pesquisar para responder a estas
perguntas?
Refletir sobre aquilo que pretende fazer na sua carreira e começar a planear
é apenas uma das estratégias disponíveis. Por vezes, o que fora
inicialmente planeado não possui os resultados exigidos. Escolher aquilo
que o motiva e simplesmente tentar vários aspetos dos empregos são outras
duas estratégias válidas. Identificar as suas qualidades e competências e
perceber como podem ser combinadas para se adequarem a diferentes
empregos. A autoconsciência é fundamental para ser bem-sucedido na sua
carreira e no seu percurso de vida.
Antes de começar a planear o processo de transição do ensino para o
mercado de trabalho, há vários aspetos importantes a considerar:
 A falta de informação, de redes e ligações entre os jovens,
particularmente jovens de famílias que não possuem capital social
significativo. Muitos jovens não têm conhecimento do mundo real e do
mercado de trabalho, e ignoram até o seu próprio potencial. Alguns
deles não estão devidamente preparados para carreiras profissionais
realistas. Pode saber mais sobre como guiá-los neste plano de carreira
no Módulo 2: “Gerir o aconselhamento e o processo do plano de
transição”.
 Os youth workers devem estar cientes de que os jovens carecem de
algumas competências relevantes para o local de trabalho. Precisam de
se concentrar no desenvolvimento de competências para jovens,
mesmo para aqueles que tenham obtido um título ou grau académico
ou qualquer outro tipo de habilitação literária. Por vezes, essas
qualificações académicas com fins profissionais específicos funcionam
apenas em teoria e não preparam os jovens para as reais tarefas que
irão encontrar no local de trabalho. Isto também acontece devido ao
desajustamento das qualificações com as necessidades do mercado de
trabalho e uma conceção pobre dos currículos, que não ilustram as
necessidades do mercado. Os jovens também carecem de
3

competências
específicas
importantes,
como
cooperação,
comunicação, pensamento crítico, criatividade e foco nas necessidades
da empresa. Pode saber mais sobre como desenvolver competências
interpessoais e transferíveis nos NEETs no Módulo 3: Desenvolver soft
skills nos NEETs e no Módulo 4: Comunidade cívica e social para o
desenvolvimento pessoal.
 Muitos empregadores mantêm-se céticos quanto às competências dos
jovens e à capacidade destes em aplicar conhecimentos de forma
prática ao ambiente de trabalho real. Também questionam as
competências sociais e a ética dos jovens. Outra barreira é a falta de
experiência dos jovens, uma vez que existe um elevado número de
trabalhadores experientes, desempregados e disponíveis para
contratar. Em alguns casos, não há interesse em investir nos jovens.
 A falta de empregos para iniciantes, quer para jovens altamente
qualificados quer para os não-qualificados, e que conduzam a uma
carreira significativa. Os empregos para iniciantes podem estar em
setores da indústria informais ou subdesenvolvidos e mudar é muito
difícil. Pode haver uma grave escassez de empregos disponíveis a nível
local e que sejam para iniciantes, mas que ainda possam conduzir a
carreiras significativas. Como consequência destes fatores, muitos
jovens enfrentam obstáculos significativos para obter trabalho digno e
prosperar nos seus primeiros empregos. Além disso, em tempos
económicos difíceis, os jovens são muitas vezes os primeiros a serem
despedidos, tornando ainda mais difícil para eles desenvolverem
consistentemente
as
suas
competências
e
experiência.
Consequentemente, muitos jovens acabam por enfrentar longos
períodos de desemprego ou subemprego significativo em trabalhos que
não são capazes de oferecer oportunidades de carreira (Grupo
Manpower, 2012), que tornam a transição do ensino para o mercado de
trabalho uma tarefa difícil.
Como youth worker, tem de ser capaz de compreender as necessidades dos
NEETs:
Antes de começar a planear um percurso de transição para os seus alunos e
NEETs, precisa de avaliar as necessidades deles e projetar as suas
atividades. Terá de conduzir os NEETs à sua autodescoberta e desenvolver
as ferramentas essenciais que os ajudarão a identificar os seus pontos fortes
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e fracos, mas também destacar os seus potenciais. Terá de identificar as
ferramentas que são frequentemente utilizadas a nível nacional, por
exemplo, serviços de emprego / centros de emprego ou instituições de
educação e formação. Os autotestes disponíveis permitem analisar atitudes,
valores e competências que ajudam os NEETs a esclarecerem ideias sobre
si próprios.
Peça aos seus NEETs para identificarem um conjunto de valores que sejam
importantes para eles do ponto de vista do trabalho:
Exercício

1

Avalie cada um dos seguintes valores numa escala de 1 a 5,
sendo que o 5 corresponde a um valor de trabalho extremamente
importante para si e o 1 a um valor não importante.
Valores

Descrição

Progressão

Ser capaz de avançar rapidamente,
ganhando oportunidades para crescer e
antiguidade por um trabalho bem
realizado.
Desempenhar funções que envolvem
frequentemente riscos físicos, financeiros
ou sociais.
Estar envolvido em atividades que
estudem ou apreciem a beleza das
coisas, ideias, etc.
Ser reconhecido como funcionário de uma
empresa específica.
Fazer algo que contribua para melhorar o
mundo ou fazer um bem maior.
Ter um emprego que lhe permita conciliar
a família, os tempos livres e o trabalho.
Participar em questões complexas, em
tarefas exigentes e na resolução de
problemas.
Ter
uma
ampla
variedade
de
responsabilidades no trabalho que vão
alterando com frequência em termos de
conteúdo, configuração, pessoas e/ou
atividades.
Tornar-se ativo em projetos sociais, de
voluntariado ou na política.
Participar em atividades que meçam as
minhas capacidades em relação às de
outras pessoas.
Ser capaz de exprimir as minhas ideias
criativas através da arte e da
comunicação.

Aventurar-se /
Correr riscos
Estética
Afiliação
Altruísmo / Ajudar
a sociedade
Equilíbrio
Desafio
Mudança e
variedade

Atividades
comunitárias
Competição
Expressão criativa

Avalie de
1a5
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Competência

Entusiasmo

Ritmo acelerado /
Pressão do tempo
Recompensa
financeira
Flexibilidade
Amizades
Diversão
Harmonia /
Tranquilidade
Ajudar os outros
Independência /
Autonomia

Influenciar as
pessoas
Conhecimento /
Pesquisa
Liderança
Localização
Tomar decisões
Realização moral /
espiritual
Crescimento
pessoal
Desafio físico
Contacto com o
público
Reconhecimento
Segurança

Demonstrar um elevado grau de perícia e
domínio de competências no trabalho e
conhecimento.
Vivenciar um elevado grau de estimulação
ou novidade e emoção no local de
trabalho.
Trabalhar em circunstâncias em que o
trabalho é realizado rapidamente e/ou
onde há pouco espaço para o erro.
Obter um rendimento acima da média.
Trabalhar de acordo com o meu próprio
horário.
Desenvolver relações pessoais com
outras pessoas como resultado da
atividade profissional.
Ter oportunidade para ser brincalhão e
bem-humorado no trabalho.
Evitar pressões e stress nas funções do
trabalho e na configuração do trabalho e
procurar relações harmoniosas.
Participar em atividades que ajudam ou
prestam serviços de apoio diretamente às
pessoas, individualmente ou em grupos.
Ser capaz de determinar a natureza do
trabalho sem necessitar de indicações por
parte de outros; não ter de seguir
instruções ou sujeitar-se a regulamentos.
Ocupar um cargo que o permita
influenciar atitudes ou opiniões de outras
pessoas.
Desenvolver novas informações e ideias.
Contribuir ativamente na procura de
conhecimento, verdade e compreensão.
Dirigir, gerir ou supervisionar o trabalho
realizado por outros.
Viver num lugar que reflita o meu estilo de
vida, as minhas atividades de lazer, a
minha educação e vida profissional.
Ter poder para decidir cursos de ação,
políticas ou tomar decisões ligadas a
atividades profissionais de outros.
Sentir que o meu trabalho é consistente
com os meus ideais ou código moral.
Ter um trabalho que me permita crescer
como pessoa.
Ter um trabalho que exija força física,
rapidez, destreza ou agilidade.
Ter, diariamente, bastante contacto com
as pessoas.
Obter feedback positivo e reconhecimento
público por um trabalho bem realizado.
Ter um ambiente de trabalho estável e
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uma recompensa financeira aceitável.
Estabilidade
Ter uma rotina de trabalho e deveres, em
regra, previsíveis e que não sofram
alterações durante um longo período de
tempo.
Estatuto / Prestígio Conquistar o respeito de amigos,
familiares e/ou da comunidade pela
natureza e/ou nível de responsabilidade
do meu trabalho.
Trabalho em
Manter uma estreita relação de trabalho
equipa
com o grupo; trabalhar como uma equipa
para objetivos comuns.
Trabalho
Concluir projetos individualmente e que
individual
envolvam pouco contacto com outras
pessoas.
Progressão
Ser capaz de avançar rapidamente,
ganhando oportunidades para crescer e
antiguidade por um trabalho bem
realizado.
Aventurar-se /
Desempenhar funções que envolvem
Correr riscos
frequentemente riscos físicos, financeiros
ou sociais.
Estética
Estar envolvido em atividades que
estudem ou apreciem a beleza das
coisas, ideias, etc.
Afiliação
Ser reconhecido como funcionário de uma
empresa específica.
Altruísmo / Ajudar Fazer algo que contribua para melhorar o
a sociedade
mundo ou fazer um bem maior.
Equilíbrio
Ter um emprego que lhe permita conciliar
a família, os tempos livres e o trabalho.
Desafio
Participar em questões complexas, em
tarefas exigentes e na resolução de
problemas.
Mudança e
Ter
uma
ampla
variedade
de
variedade
responsabilidades no trabalho que vão
alterando com frequência em termos de
conteúdo, configuração, pessoas e/ou
atividades.
Atividades
Tornar-se ativo em projetos sociais, de
comunitárias
voluntariado ou na política.
Competição
Participar em atividades que meçam as
minhas capacidades em relação às de
outras pessoas.
Expressão criativa Ser capaz de exprimir as minhas ideias
criativas através da arte e da
comunicação.
Competência
Demonstrar um elevado grau de perícia e
domínio de competências no trabalho e
conhecimento.
Entusiasmo
Vivenciar um elevado grau de estimulação
ou novidade e emoção no local de
trabalho.
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Ritmo acelerado /
Pressão do tempo
Recompensa
financeira
Flexibilidade

Trabalhar em circunstâncias em que o
trabalho é realizado rapidamente e/ou
onde há pouco espaço para o erro.
Obter um rendimento acima da média.

Trabalhar de acordo com o meu próprio
horário.
Amizades
Desenvolver relações pessoais com
outras pessoas como resultado da
atividade profissional.
Diversão
Ter oportunidade para ser brincalhão e
bem-humorado no trabalho.
Harmonia /
Evitar pressões e stress nas funções do
Tranquilidade
trabalho e na configuração do trabalho e
procurar relações harmoniosas.
Ajudar os outros
Participar em atividades que ajudam ou
prestam serviços de apoio diretamente às
pessoas, individualmente ou em grupos.
Independência /
Ser capaz de determinar a natureza do
Autonomia
trabalho sem necessitar de indicações por
parte de outros; não ter de seguir
instruções ou sujeitar-se a regulamentos.
Influenciar as
Ocupar um cargo que o permita
pessoas
influenciar atitudes ou opiniões de outras
pessoas.
Conhecimento /
Desenvolver novas informações e ideias.
Pesquisa
Contribuir ativamente na procura de
conhecimento, verdade e compreensão.
Liderança
Dirigir, gerir ou supervisionar o trabalho
realizado por outros.
Localização
Viver num lugar que reflita o meu estilo de
vida, as minhas atividades de lazer, a
minha educação e vida profissional.
Tomar decisões
Ter poder para decidir cursos de ação,
políticas ou tomar decisões ligadas a
atividades profissionais de outros.
Realização moral / Sentir que o meu trabalho é consistente
espiritual
com os meus ideais ou código moral.
Crescimento
Ter um trabalho que me permita crescer
pessoal
como pessoa.
Desafio físico
Ter um trabalho que exija força física,
rapidez, destreza ou agilidade.
Contacto com o
Ter, diariamente, bastante contacto com
público
as pessoas.
Reconhecimento
Obter feedback positivo e reconhecimento
público por um trabalho bem realizado.
Segurança
Ter um ambiente de trabalho estável e
uma recompensa financeira aceitável.
Estabilidade
Ter uma rotina de trabalho e deveres, em
regra, previsíveis e que não sofram
alterações durante um longo período de
tempo.
Estatuto / Prestígio Conquistar o respeito de amigos,
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Trabalho em
equipa
Trabalho
individual

familiares e/ou da comunidade pela
natureza e/ou nível de responsabilidade
do meu trabalho.
Manter uma estreita relação de trabalho
com o grupo; trabalhar como uma equipa
para objetivos comuns.
Concluir projetos individualmente e que
envolvam pouco contacto com outras
pessoas.

Fonte: (DU Career Center, Work Values, disponível em:
http://www.du.edu/career/media/documents/pdfs/workvalues.pdf)
Avalie os cinco valores que considera mais importantes:
1.......................................................................................................................
2......................................................................................................................
3.......................................................................................................................
4.......................................................................................................................
5.......................................................................................................................
Este exercício ajudará os NEETs a compreenderem que tipo de trabalho poderiam desempenhar.
Poderão elaborar uma lista de possíveis opções de carreira que reflita as suas aspirações de acordo
com os valores que priorizaram anteriormente. Por exemplo, uma pessoa que selecionou “expressão
criativa” como valor importante poderia enquadrar nas suas aspirações um trabalho criativo como
fotógrafo, designer gráfico, escritor ou cineasta.
Posteriormente, um NEET pode fazer uma lista de coisas que acredite serem benéficas ou prejudiciais
e coisas de que goste ou não goste.
A personalidade é a chave para ajudá-lo a identificar as particularidades de cada pessoa que irá
mentorar. Uma vez que cada indivíduo tem as suas próprias características pessoais, os youth workers
precisam de adaptar as suas ferramentas e estratégias para atender a necessidades específicas. Para
fazer isso, precisará de identificar tipos específicos de personalidade.
Pode encontrar vários testes de personalidade disponíveis na internet. Alguns dos principais teóricos
em escolha de carreira que são usados por conselheiros de carreira são:
Teoria de Parsons: cada pessoa analisa as suas competências, valores, interesses e personalidade e
depois combina-os com os empregos que os usam.
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Um programa intitulado Prospects Planner pode ajudar os NEETs a escolher um trabalho pósgraduação.
A Teoria de Holland sobre a escolha de carreira divide as pessoas em seis tipos de personalidade:
realista, artística, empreendedora, social, convencional e investigativa. Existem inúmeras fontes
que analisam esta teoria e que podem ser adaptadas. A sua abordagem é a mais utilizada para
identificar tipos de personalidade.
A Classificação tipológica de Myers-Briggs (MBTI): não se trata unicamente de uma teoria da
escolha de carreira, antes uma forma de descobrir o seu tipo de personalidade, dividido em 16
combinações de tipos diferentes, compostos pelas seguintes dicotomias (uma palavra elegante para
opostos).
Extroversão (E) e Introversão (I)
Sensorial (S) e Intuição (N)
Razão (T) e Sentimento (F)
Julgamento (J) e Perceção (P)
O HumanMetrics é um bom teste para descobrir o seu tipo MBTI www.humanmetrics.com/cgiwin/jtypes2.asp
A Teoria Happenstance, também conhecida por teoria de Krumboltz, baseia-se em eventos não
planeados que podem conduzir a escolhas de carreira bem-sucedidas. O autor também destacou que
a indecisão é desejável e sensata quando a sorte pode de qualquer forma determinar as coisas por si
própria.
(Fonte:

Universidade

de

Kent,

Teorias

na

Escolha

de

Carreira,

https://www.kent.ac.uk/careers/Choosing/career-choice-theories.htm)
Um segundo passo na autoavaliação é a identificação de competências. Existem diferentes tipos de
competências que combinadas podem determinar as capacidades do indivíduo.
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Uma competência é a habilidade, adquirida através da aprendizagem e/ou da
prática, para realizar uma atividade manual ou mental. A capacidade é um
conceito mais amplo e inclui uma combinação de conhecimentos,
competências e atitudes que um indivíduo utiliza para realizar adequadamente
um trabalho.
Competências de base (ou competências básicas): são competências
necessárias para garantir que os indivíduos são capazes de funcionar de forma
produtiva no trabalho, na comunidade e na sua vida pessoal. Incluem a
literacia e a numeracia, bem como competências que levam à compreensão de
direitos e obrigações sociais.
Competências vocacionais (ou competências ocupacionais): representam
a capacidade de realizar tarefas e funções específicas a um trabalho, ocupação
ou indústria. Também conhecidas por competências ocupacionais e técnicas,
incluem a capacidade de realizar tarefas relacionadas com o trabalho. Alguns
empregos usam as mesmas competências vocacionais ou outras semelhantes,
mas os requisitos do emprego podem ser diferentes de uma empresa para
outra.
Competências essenciais de empregabilidade (ou competências nãovocacionais): as competências não-vocacionais / não-técnicas são
necessárias para uma atuação no trabalho e em sociedade. Aplicam-se em
termos gerais ao trabalho, em vez de serem específicos de uma profissão ou
de uma indústria. As competências essenciais de empregabilidade incluem: a
capacidade de trabalhar com outros e em equipas, resolver problemas e usar a
tecnologia; competências de comunicação e competências para saber
aprender.
Fonte: Rosas G., Corbanese V., Glossário de termos-chave sobre
aprendizagem e formação para o trabalho, ILO, 2006.

A ILO (Organização Internacional do Trabalho) desenvolveu um
conjunto de competências:
É importante destacar que a aquisição de competências pode ocorrer através
de atividades extracurriculares, trabalho voluntário, participação em
organizações de juventude, projetos comunitários, trabalho remunerado e
outras atividades.
Exercício
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Ao trabalhar com os seus NEETs, pode fornecer exemplos de
competências necessárias para realizar vários trabalhos e de que
forma se podem adquirir essas competências.

Por exemplo, para se tornar secretário/a, tem de reunir as seguintes
competências:
1. Autodisciplina (pode ser adquirida através da integração em equipas
desportivas)
2. Organização (pode ser adquirida através de trabalho remunerado)
3. Espírito de iniciativa (pode ser adquirido através de trabalho voluntário)
4. Competência de cooperação, etc. (podem ser adquiridas através da
participação numa organização juvenil)
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Pode também fazer a sua seleção através de um conjunto de competências:
Competências manuais
▪
▪
▪
▪
▪

Construir ou reparar
coisas
Construir coisas com as
mãos
Operar ferramentas,
máquinas
Usar equipamento
complexo
Fazer a manutenção a
veículos

Competências criativas /
artísticas
▪
▪
▪

▪
▪

Competências de informação
▪ Processar aritmética e
dados
▪ Analisar dados e manter
registos
▪ Pesquisar e redigir
relatórios
▪ Sintetizar informação de
diferentes fontes
▪ Registar factos e
classificar informação
▪

▪
▪
▪

Conceber formas
artísticas

▪
▪

▪
▪

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Ajudar outros
Desenvolver relações
Ser paciente e
compreensivo
Ser sociável
Gerir conflitos
Negociar com os outros

▪

Resolver problemas

Capacidade financeira
e gestão de
orçamentos

Competências verbais / de
comunicação

Expressar ideias criativas
Criar coisas novas
Expressar-se através da
música, da poesia ou de
outras artes
Escrever pequenas
histórias ou artigos

Competências interpessoais

Ser comunicativo
Expressar-se com clareza
Criar e conversar sobre
novas ideias
Trabalhar bem com outras
pessoas
Escrever com clareza e de
forma concisa
Falar em público
Interagir com outras
pessoas

Competências de liderança
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Ser determinado
Dirigir outros
Motivar as pessoas
Resolver problemas
Demonstrar autoconfiança
Correr riscos quando for
necessário

▪

Ser confiante e tomar
decisões

Motivar outros através do

(Fonte: ILO, Surfing the labour market: Job search skills for young people,
facilitators’ guide and toolkit)
Como mentor, pode solicitar ao seu NEET que selecione duas descrições
de emprego, que identifique as competências necessárias e extraia da
descrição o conhecimento, as habilidades e as atitudes que sustentam o
desempenho. Peça aos seus mentorados para criarem uma tabela para
cada e concentrarem-se em três elementos importantes:

Conhecimento

Competèncias

Atitude

Desenvolva um debate com o seu mentorado sobre a situação
socioeconómica dele e de que forma isso pode limitar a escolha de certos
2

empregos.

Exercício
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Peça aos seus mentorados para criarem uma lista de empregos em
que eles gostassem de trabalhar, indicando também as principais
funções e as competências necessárias em cada caso.
De seguida, elabore uma lista de possíveis atividades que possam
ajudar os seus alunos a adquirir essas mesmas competências.
Proponha possíveis sinergias com autoridades públicas e serviços já
existentes a nível nacional que os NEETs possam não conhecer
ainda.
Por exemplo, se for um projeto escolar, envolveu trabalho em
equipa?
Os alunos tiveram de criar algo?
Todas estas competências podem ser documentadas para depois
serem usadas na construção do CV.
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Formulários & modelos:
Nesta secção, encontrará formulários e modelos para ajudá-lo a
compreender as competências, as atitudes e as possibilidades dos seus
mentorados. Através de diferentes exercícios, será capaz de avaliar
oportunidades de orientação e desenvolvimento de competências.
Compreender a minha atitude e priorizar os meus valores de trabalho
Este exercício pretende identificar os valores de trabalho do seu mentorado,
bem como as suas características de trabalho fortes e fracas. Precisa delas
para desenvolver um plano de transição que ajudará o seu mentorado a
ultrapassar obstáculos específicos que possam mudar a sua atitude.

Frequentemente
1

Às vezes
2

Raramente
3

Procuro ver o lado
positivo nas situações.
Conheço os meus pontos
fortes.
Identifico os meus pontos
fracos e vejo-os como
desafios para continuar a
melhorar.

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Aprendo com os meus
erros.

1

2

3

Tenho confiança naquilo
que consigo fazer.

1

2

3

Sei o que quero na vida.

1

2

3

Consigo verbalizar as
minhas vontades.

1

2

3

Consigo estabelecer
limites para que outros
os respeitem.

1

2

3

Tomo posição quando
discordo de alguém ou
quando acredito que algo
não está bem.

1

2

3

Escuto e tento entender
os pontos de vista de
outras pessoas.

1

2

3

Valorizo-me.

2

Ligo com a raiva de
forma construtiva.

1

2

3

Controlo o meu
temperamento.

1

2

3

Sei lidar bem com as
críticas.

1

2

3

Geralmente vejo-me
como a pessoa que
quero ser.

1

2

3

Consigo resolver
conflitos internos e
conflitos com outras
pessoas.

1

2

3

Comparo o meu
comportamento atual ao
que fiz no passado, em
vez de o comparar com
outras pessoas.

1

2

3

3

Pontuação

Atitude

O que precisa de saber

Boa

Tem uma atitude
positiva; nenhuma
ação é necessária.

17-24

25-43

43-54

Satisfaz

Negativa

A sua atitude está bem,
mas precisa de se focar
mais no seu lado
positivo.
Deve prestar atenção à
sua atitude, de forma a
focar-se nos seus
aspetos mais positivos e
construtivos.

(Fonte: ILO, Surfing the labour market: Job search skills for young people,
facilitators’ guide and toolkit)

Selecione as alíneas que julga serem mais relevantes para a sua
personalidade. Com base nas pontuações mais elevadas que obtiver,
verifique o tipo de personalidade que tem.
Este exercício irá ajudá-lo a entender a personalidade do seu mentorado,
focando-se em características específicas. É um primeiro passo para
esclarecer possíveis opções de carreira que poderá recomendar ao seu
mentorado.
Verdade
1. Prefiro fazer algo do que ler um livro.
2. Gosto de jogos que envolvam a resolução de
problemas.
3. Gosto de ajudar outras pessoas.
4. Gosto de ler e de aprender sobre novos assuntos.
5. Gosto de trabalhar com as minhas mãos.

P
A
S
A
P
S

6. Gosto de assumir o papel de líder num grupo de
pessoas.
7. Prefiro conhecer todos os factos antes de lidar com
um problema.

A

8. Gosto de cuidar de outras pessoas.

S
3

9. Gosto de conceber, inventar ou criar coisas.

P

10. Gosto de me expressar através da arte, da música ou
da escrita.

A

11. Queria um trabalho onde pudesse lidar com pessoas
todo o dia.

S

12. Gosto de trabalhar com materiais e equipamento.
13. Gosto de aprender factos e ideias novas.

P
A

14. Cooperar com outras pessoas é algo natural para
mim.

S

15. Descubro como as coisas funcionam desmontandoas.

P

16. Preferia trabalhar rodeado de máquinas e objetos em
vez de pessoas.

P

17. Consigo geralmente convencer as pessoas a fazerem
as coisas à minha maneira.

S

18. Gosto de construir e reparar coisas.

P
A
S
A

19. Gosto do lado mais investigativo dos meus projetos.
20. Gosto de estar com as pessoas.
21. Gosto de encontrar novas formas e ideias para fazer
as coisas.
22. Gosto de ouvir as opiniões das outras pessoas.

S
P
A

23. Gosto de aprender a usar diferentes ferramentas.
24. Acho fácil seguir instruções escritas.

TOTAL A
TOTAL P
TOTAL S
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O seu perfil
Prático: você é uma pessoa pragmática. Gosta de trabalhar com
ferramentas e máquinas, fazer as coisas com as suas próprias
mãos, consertar e fazer a manutenção de equipamentos para
descobrir como as coisas funcionam. Os empregos que o poderão
interessar estão porventura ligados à fabricação, à construção, à
reparação e à manutenção, ao comércio, à tecnologia e à
engenharia.
Analítico: você é uma pessoa orientada para a informação. Gosta
de pesquisar, realizar experiências, trabalhar com números ou
resolver problemas. As áreas que podem ser do seu interesse
abrangem a lei, o governo, as finanças, a contabilidade, os
transportes e o turismo.
Social: você é uma pessoa orientada para os outros. Gosta de
trabalhar com pessoas, cuidar e ajudar os outros, encorajá-los,
trabalhar como membro de uma equipa ou também liderar e
supervisionar outros. Os trabalhos que podem ser adequados para
pessoas com este perfil passam por cuidados de saúde, pela
educação e formação, pelo trabalho social, pelo aconselhamento e
pelas vendas e serviços.

(Fonte: ILO, Surfing the labour market: Job search skills for young
people, facilitators’ guide and toolkit)
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Identifique as atividades que gostaria de fazer e selecione a caixa à
direita. Reúna as pontuações totais e verifique que tipo de pessoa é.
Esta atividade visa ajudar a identificar a personalidade do seu mentorado de
acordo com a pontuação total. Depois, poderá fazer corresponder os seus
traços de personalidade a possíveis trabalhos. Poderá começar a orientá-lo
para a profissão mais relevante, desenvolvendo um plano de transição.

R

I

Fazer reparações mecânicas.

Encontrar soluções para
problemas complexos.

Plantar um jardim.
Usar ferramentas e máquinas.

Aplicar matemática a problemas
práticos.

Organizar uma viagem, uma
atividade de campismo ou
caminhada.
Reparar e estar de volta do carro.

Frequentar um curso de Física.

Montar um programa no
computador.

Resolver problemas técnicos.

Frequentar um curso prático.

Estudar teoria científica.

TOTAL
A

TOTAL
S

Converter uma ideia ou história
numa peça de teatro.

Trabalhar em instituições de
solidariedade social.

Tocar numa banda, num grupo ou
numa orquestra.

Frequentar um curso de
Autoaperfeiçoamento.

Criar retratos ou tirar fotografias.

Estudar teoria psicológica.

Ler ou escrever poesia, romances,
etc.

Formar outras pessoas para um
trabalho ou para obterem uma
competência.
Resolver conflitos entre pessoas.

Frequentar um curso em Design de
Interiores ou outra área de design.

Trabalhar num laboratório de
investigação.

Atuar numa peça de teatro.

Ensinar num colégio ou numa
escola pública.

TOTAL

TOTAL
3

E

C

Aprender estratégias para obter
sucesso nos negócios.

Elaborar um inventário de
produtos e provisões.

Supervisionar o trabalho de outras
pessoas.

Operar um computador.

Participar numa campanha política.

Verificar papelada ou produtos
para encontrar erros ou falhas.

Gerir o seu próprio negócio ou
serviço.

Manter registos das despesas.

Assistir a uma reunião de vendas.

Escrever cartas comerciais.

Tomar decisões.

Executar cálculos em
contabilidade ou negócios.

Influenciar outras pessoas.

Preencher formulários detalhados.

TOTAL

TOTAL
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Consulte os tipos de personalidade que se relacionam com as três
pontuações mais elevadas. Realce qualquer perfil de trabalho que o
possa interessar.
Correspondência dos tipos de personalidade aos trabalhos
Realista

Investigativo

Uma personalidade realista tem
capacidades mecânicas e atléticas.
Gosta de trabalhar ao ar livre, com
ferramentas e máquinas. Em regra,
prefere trabalhar mais com objetos do
que com ideias ou pessoas.

As
pessoas
investigativas
têm
aptidões matemáticas e científicas,
preferem trabalhar individualmente e
gostam de resolver problemas. Em
regra, preferem trabalhar mais com
ideias e coisas do que com pessoas.

Competências: reparar móveis; usar
ferramentas elétricas para trabalhar a
madeira, como serras elétricas, tornos
mecânicos ou lixadeiras; ler desenhos
técnicos; fazer reparações elétricas
básicas; reparações de canalização
simples; mudar o óleo ou o pneu do
carro; fazer desenhos à escala.

Competências: usar um computador
para estudar um problema científico;
interpretar fórmulas químicas simples;
compreender a meia-vida de um
elemento radioativo; recorrer à álgebra
para resolver problemas de matemática;
descrever a função dos glóbulos
brancos; usar tabelas de logaritmos;
realizar uma experiência ou pesquisa
científica.

Exemplos de empregos: carpinteiro,
marceneiro,
reparador
mecânico,
eletricista, canalizador, mecânico de
automóveis, trabalhador têxtil, alfaiate,
dentista, piloto de aeronave, polícia,
engenheiro, operador de central elétrica,
geólogo, veterinário.

Exemplos de empregos: programador
de computador, biólogo, matemático,
radiologista,
farmacêutico,
dentista,
engenheiro de segurança.
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Artístico

Social

Este tipo de personalidade gosta de
criar trabalho original e tem uma boa
imaginação. Em regra, gosta mais de
trabalhar com ideias do que com as
coisas.

Pessoas com competências sociais
interessam-se pelas relações humanas
e gostam de ajudar a resolver os
problemas dos outros. Gostam mais de
trabalhar com as pessoas do que com
coisas.

Competências: escrever discursos;
produzir textos para publicidade; retratar
pessoas para que sejam reconhecidas;
conceber um anúncio; criar uma
representação artística; atuar numa
peça;
decorar
um
conjunto
de
escritórios; fazer uma pintura, aguarela
ou escultura.
Exemplos de empregos: escritor,
jornalista,
restaurador,
ceramista,
técnico de pastelaria, publicitário,
modelista, transcritor, pintor, músico,
professor de música, ilustrador, cantor,
professor de línguas.

Empreendedor
As pessoas empreendedoras têm
capacidade de liderança e de
comunicação,
interessam-se
por
economia e política e gostam de ser
influentes. Preferem trabalhar mais
com pessoas e ideias do que com
coisas.
Competências: liderar pessoas; medir o
desempenho no trabalho; motivar os
outros; ser capaz de lidar com pessoas
difíceis; gerir uma campanha de vendas;
organizar o trabalho dos outros; ser
capaz de vender; falar em público;
planear uma estratégia para atingir um
objetivo.
Exemplos de empregos: instrutor
desportivo, técnico de vendas, agente
imobiliário,
gerente,
administrador,
relações públicas, advogado, juiz.

Competências:
ajudar
os
outros;
explicar-lhes coisas; orientá-los; entretêlos; aconselhá-los; deixar as pessoas à
vontade; falar com todo o tipo de pessoas;
ensinar os outros; liderar debates.

Exemplos de empregos: enfermeiro,
polícia,
bombeiro,
cosmetologista,
assistente social, professor em escola
primária, ciências políticas, inspetor de
saúde
e
segurança,
bibliotecário,
conselheiro,
psiquiatra,
terapeuta
ocupacional.

Convencional
Este tipo de personalidade tem
competências
administrativas
e
aritméticas, prefere trabalhar no
interior de um edifício e gosta de
organizar coisas. Gosta de trabalhar
com palavras e números.
Competências: reunir informação através
do telefone; arquivar correspondência e
outros documentos; tratar de créditos e
débitos; manter atualizados registos de
pagamentos ou vendas; usar um
computador; escrever cartas comerciais;
organizar uma reunião de negócios.
Exemplos de empregos: secretário
administrativo, escriturário, operador de
transporte,
secretário,
assistente
administrativo, técnico de computador.

(Fonte: ILO, Surfing the labour market: Job search skills for young
people, facilitators’ guide and toolkit)
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