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1. ENQUADRAMENTO 
 

20% teoria / 80% prática: é esta a melhor forma de apresentarmos o curso STEPS 4 WORK.  
 
Este curso, de cariz eminentemente prático, visa dotar os participantes de um conjunto de competências e 
ferramentas que lhes permitam interagir com o mercado de trabalho de forma eficaz e orientada para/pelos seus 
objetivos profissionais.  
 
Não vamos dizer qual o caminho para o emprego de sonho, vamos, sim, dar as ferramentas certas para que cada 
um possa definir e perseguir o seu objetivo profissional!  
 
Este curso está distribuído por 4 STEPS, onde serão trabalhadas 4 áreas fundamentais à procura de emprego e 
gestão da carreira profissional: 
 
STEP 1 - Conhecer-se  
STEP 2 - Conhecer o mercado 
STEP 3 - Comunicar com o mercado  
STEP 4 - Negociar e conquistar o mercado  
 
Assente numa metodologia e ferramentas próprias ao longo de cada uma das sessões (STEPS), os participantes 
terão oportunidade de experimentar e mobilizar, em função da sua situação profissional específica, cada uma das 
ferramentas disponibilizadas.  
 
No final do curso, cada participante terá estruturado o seu Plano de Ação – Empower For Work! 

 
2. OBJETIVOS 
 

Gerais: 
Dotar os formandos de competências e ferramentas que lhes permitam interagir com o mercado de trabalho de 
forma eficaz e orientada para/pelos seus objetivos profissionais.  

 

3. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

STEP 1 – Conhecer-se  
 
1.1. Autoanálise 
1.2. Posicionamento  
 

- Identificar e operacionalizar as principais estratégias e 
ferramentas de autoanálise; 
 
- Reconhecer os fatores que influenciam a autoanálise e 
a construção de uma visão de carreira; 
 
- Definir o seu objetivo profissional.  

 

STEP 2 – Conhecer o Mercado  
  
2.1. Análise ao mercado de trabalho  
2.2. Estratégia de abordagem ao mercado 
 

- Reconhecer e mobilizar ferramentas e estratégias de 
análise ao mercado de trabalho; 
 
- Reconhecer e mobilizar estratégias de abordagem ao 
mercado de trabalho orientadas por um objetivo 
específico.  
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3. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS (cont.) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

STEP 3 – Comunicar com o Mercado  
 
3.1. Técnicas de Marketing Pessoal 
3.2. Técnicas de Networking  
3.3. Ferramentas de Comunicação 
3.4. Técnica de abordagem START 
 

 

- Reconhecer e mobilizar as principais estratégias e 
ferramentas de Marketing Pessoal; 
 
- Identificar e mobilizar as principais estratégias de 
criação e manutenção de uma rede de contactos; 
 
- Identificar as diferentes ferramentas de comunicação 
com o mercado; 
 
- Adaptar as diferentes ferramentas de comunicação 
com o mercado à sua situação específica e objetivo 
profissional.  

STEP 4 – Negociar e Conquistar o Mercado  
 
4.1. Técnicas de comunicação interpessoal e negociação 
4.2. Entrevista - preparação e simulação 
4.3. Autoapresentação ou apresentação do seu projeto  
4.4. Transição para o novo desafio profissional - 
estratégias e ferramentas  
 

 
- Reconhecer e usar técnicas de negociação e 
comunicação interpessoal; 
 
- Identificar e mobilizar estratégias de preparação de 
uma entrevista de recrutamento e seleção; 
 
- Reconhecer e mobilizar estratégias de preparação de 
uma autoapresentação; 
 
- Identificar e mobilizar estratégias de transição da fase 
de procura para a integração no novo projeto 
profissional. 
 

 

4. DESTINATÁRIOS | PRÉ-REQUISITOS  
 

Todos os interessados em desenvolver competências que lhes permitam interagir com o mercado de trabalho de 
forma eficaz, nomeadamente: estudantes; finalistas e recém-licenciados; desempregados à procura de um novo 
emprego; empregados em fase de transição de carreira, entre outros interessados pelo tema.  
Pré-requisitos: mínimo de 12º ano de escolaridade completa. 
 

5. DURAÇÃO (total) 
 

12 horas  

 
6. LOCAL DE REALIZAÇÃO 
 

Universidade do Minho – Campus de Gualtar 
  

 
7. DATAS DE REALIZAÇÃO E HORÁRIO 
 

Consultar: www.oficinadecompetencias.pt 
 

 
8. METODOLOGIA DE FORMAÇÃO  
 

Serão privilegiadas metodologias ativas que promovam o envolvimento e participação dos formados em todo o 
processo formativo, nomeadamente através de: atividades individuais e de grupo, brainstorming, práticas 
simuladas, entre outras. Recorrer-se-á também, ainda que em menor escala, ao método expositivo.  
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9. AVALIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO 
 

Ao longo do curso será feita uma avaliação contínua, assente na observação das sessões e complementada com 
a realização de um trabalho final.  
A conclusão com aproveitamento confere ao formando o direito a um Certificado de Formação de acordo com o 
estabelecido no Regulamento de Funcionamento de Formação da Oficina de Competências. Para efeitos de 
aproveitamento, o formando terá que ter uma taxa de assiduidade igual ou superior a 90% do total das horas de 
formação da ação. 

 
10. MATERIAL DE APOIO 
 

Será facultado aos formandos um manual de apoio à ação de formação. Terão ainda acesso a um conjunto de 
ferramentas inovadoras, desenvolvidas pela Oficina de Competências, utilizadas na dinamização de cada 
step/sessão.   

 
11. FORMADOR 
 

José Lucas   
 

Licenciado em Psicologia pela Universidade do Minho (1996); MBA Executivo obtido na Porto Business School 
(2006/2007); Mestre em Psicologia das Organizações pela Universidade do Minho (2009/2010); Pós-graduado em 
Coaching Psicológico pela Universidade de Lisboa (2012/2013). Paralelamente, tem desenvolvido as suas 
competências profissionais através da frequência de vários cursos de formação profissional em Portugal e no 
estrangeiro.  
 

A sua carreira profissional tem sido desenvolvida em contexto organizacional, tendo, ao longo dos últimos 17 
anos, exercido funções ao nível da Direção de Recursos Humanos. Simultaneamente, foi exercendo as 
atividades de Consultor, Formador e Coach em diferentes projetos e contextos organizacionais, de âmbito 
nacional e internacional.  
 

Atualmente, desenvolve o seu próprio projeto profissional – a Oficina de Competências, empresa especializada 
na prestação de serviços em Gestão de Recursos Humanos, nomeadamente, serviços de consultadoria em 
gestão de RH, recrutamento e seleção, coaching, e formação profissional.  
 

No seu percurso destaca-se, ainda, a sua experiência como formador e palestrante na área comportamental, 
com mais de 4000 horas de formação ministrada, em áreas como: gestão de RH, liderança, comunicação 
interpessoal, gestão de conflitos, igualdade de género, gestão de projetos, empreendedorismo, empregabilidade, 
gestão de carreira, entre outras.  
 
Gestor de Carreira há mais de 12 anos e Consultor de Outplacement há mais de 8 anos, tem sido 
responsável pela colocação e gestão de carreira de dezenas de quadros médios e superiores de empresas de 
vários sectores de atividade, sendo esta uma das suas grandes paixões. 

 
12. INSCRIÇÃO 
 

Faça o download da ficha de inscrição aqui | Envie para formacao@oficinadecompetencias.pt 

 
13. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
 

Valor de inscrição: 
 
Público em geral – 120 €  
Estudantes e Desempregados – 65€ 
Utentes do GIP-CMVV e Sócios da AAUM – 60 € (mediante comprovativo) 
 
A  realização do curso está condicionada a um número mínimo de inscritos/as, pelo que a Oficina de Competências se 
reserva o direito de não realizar o curso caso não atinja o número mínimo de 9 inscrições efetivas. O número máximo 
de inscrições é de 14. Inscreva-se já! 
 

 
Curso 

STEPS FOR WORK  
12 horas | Presencial  

 

 

http://www.oficinadecompetencias.pt/
mailto:formacao@oficinadecompetencias.pt

