GUIÃO DE ENTREVISTA

Programa

Validação do

ÁREAS

QUESTÕES

OBJETIVOS

 Entender as necessidades do jovem. Avaliar as
 Daquilo que ouviste na 1.ª sessão, achas que este
programa te poderá ser útil? O que achas que vais

expetativas que o jovem tem para a sua

fazer durante o programa? O que gostarias que este

participação no programa. Validar a mensagem

programa fizesse por ti?

transmitida na sessão inicial.

Aprendizagem

Interesses e

 Quais foram as razões que te levaram a escolher o
teu curso profissional? Na tua opinião como decorreu



o curso? O que te agradou mais e menos no curso?
Quais as disciplinas de que gostaste mais e menos?
Porquê? O que gostas de fazer nos tempos livres?

Perceber quais as áreas de interesse do jovem,
bem como áreas de sucesso e de insucesso no
processo de aprendizagem.

Projetos

Porquê?

 Quais são os teus projetos para o futuro quando
acabares o curso que está a fazer?

prosseguir estudos nível superior ou se quer
ingressar no mercado de trabalho.


Orientação para o futuro

Compreender se no final do curso o jovem quer

Avaliar se o jovem tem projetos para o futuro.

 Perceber em que ponto está na concretização
 Em relação aos projetos que pretendes fazer, em que
ponto estão e o que já fizeste para os concretizar? Se

dos seus projetos. Como é que ele se sente:

precisasses de ajuda para os concretizar que tipo de

confuso,

ajuda seria? Quais as principais razões que te levam

esclarecido, otimista?

a escolher a atividade profissional que referiste? Já


Circunscrever as áreas profissionais para as

pensaste noutras áreas profissionais? Na tua opinião

quais o jovem revela interesse. Averiguar o

achas que estás preparado(a) para abordar o

conhecimento do jovem sobre o mercado de

mercado de trabalho? O que achas que te falta?

trabalho. Refletir sobre eventuais necessidades

indeciso,

seguro,

preocupado,

Marketing Pessoal

de (in)formação ou apoio.
 Tens um currículo feito? Se sim: foste tu que o
fizeste? Achas que precisas de ajuda para fazer um
currículo? Já foste a alguma entrevista profissional?


Perceber as necessidades de apoio quanto às

Como é que te sentiste, ou, como achas que te vais

ferramentas de procura de emprego.

sentir? Achas que precisas de apoio para preparar a
entrevista? Que tipo de apoio?
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