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1. Introdução 

 

O projeto GeNeus, com duração de dois anos, é financiado pela Comissão Europeia através da 
Agência Nacional Austríaca no âmbito do programa Erasmus+ KA2 Parcerias Estratégias para a 
Educação e Formação Profissional, tendo iniciado em Setembro de 2017. O projeto tem como 
objetivo desenvolver, promover e disseminar ferramentas e testes de seleção que sejam neutros do 
ponto de vista do género.  

Estes objetivos foram estabelecidos na candidatura do projeto e podem ser encontrados no recém-
publicado “Relatório sobre Testes de Seleção Neutrais em termos de género”, elaborado pelos 
parceiros dos cinco países (Áustria, Bulgária, Espanha, Itália e Portugal) que integram o projeto. O 
relatório compila os resultados do primeiro produto intelectual (Intelectual Outuput 1 - IO1) do 
projeto GeNeus, os quais revelam  que muitas organizações desenvolvem os seus processos de 
seleção de forma incipiente, essencialmente através de entrevista (maioritariamente não-
estruturada), permitindo todo o tipo de enviesamentos decorrentes de juízos de valor, tais como 
preconceitos de género.  Os entrevistados afirmaram terem pouca informação sobre a forma de 
implementar processos de seleção adequados, acerca dos testes padronizados de competências 
nucleares relacionadas com o trabalho ou ainda sobre a forma como poderão aceder aos mesmos.  

Além disso, e de acordo com os requisitos legais, na maioria dos países parceiros os testes de 
inteligência e personalidade só podem ser conduzidos, ou pelo menos interpretados, por psicólogos 
certificados.   A utilização de testes padronizados está limitado pela disponibilidade, pelos custos 
elevados da sua aquisição, ou pela necessidade de uma interpretação por parte de um psicólogo.  

Os principais resultados levam à conclusão que a melhor abordagem para atender as necessidades 
dos três grupos-alvo deste projeto – os centros de emprego da Administração Pública, centros de 
formação profissional, e PME – é o desenvolvimento de uma combinação de instrumentos de seleção 
neutrais quanto ao género gratuitos e de fácil praticabilidade, especialmente focados no processo de 
entrevista, mas também considerando diferentes testes de competências. 

Por este motivo, os parceiros do projeto desenvolveram e testaram vários instrumentos de seleção, 
os quais constituem o IO2 do projeto GeNeus . Os instrumentos e testes de seleção podem ser 
utilizados de forma adaptável à vaga de emprego, assegurando sempre a qualidade e a igualdade de 
género. Juntamente com essas ferramentas e testes, é também disponibilizado um manual com 
instruções detalhadas (IO3).   

O objetivo principal desta compilação é recolher exemplos práticos, de acesso gratuito de utilização 
de ferramentas de seleção com neutralidade quanto ao género para vários ramos de atividade, 
especialmente orientadas para os três grupos-alvo, mas que sejam também facilmente adaptados a 
outros setores sócio-económicos. Os atuais resultados da investigação científica e da neurolinguística 
relativamente às capacidades masculinas e femininas devem também ser consideradas para atingir 
igualdade de oportunidades.  

O “Conjunto de Ferramentas e Teste de Seleção Neutrais quanto ao género” contém exemplos de 
testes e ferramentas que podem ser implementados em contextos de seleção em 
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educação/formação e emprego. Neste relatório serão também apresentadas soluções e orientações 
de interpretação.  

Essas ferramentas foram selecionadas e desenvolvidas para promover a igualdade de acesso na 
educação/formação e no emprego, avaliando equitativamente áreas de desempenho e incluindo a 
implementação de testes neutrais quanto ao género com base em descobertas científicas recentes e 
evidências empíricas recolhidas nos cinco países parceiros durante o desenvolvimento do projeto. 

2. O Processo de Seleção  

 

Um processo de seleção de Recursos Humanos bem planeado e com elevados padrões de qualidade, 
apresenta grandes vantagens para ambos os lados – empregador e candidato/a. Os/as 
trabalhadores/as que reconhecem o seu potencial desfrutam do seu trabalho, estão motivados/as, 
põem em prática de forma eficaz as suas capacidades e os seus pontos fortes, sendo, assim, fatores 
importantes para o sucesso da empresa.  Métodos inadequados de seleção e falta de reflexão sobre 
o processo de recrutamento podem excluir inadvertidamente trabalhadores/as competentes.   

Os custos com o pessoal constituem a maior fatia do orçamento de grande parte das organizações. 
Como tal, a seleção de trabalhadores/as competentes é indispensável.  

A falta de colaboradores/as de elevado desempenho tem efeitos multidimensionais, os quais podem 
influenciar negativamente uma organização: 

• Os/as candidatos/as podem parecer adequados no momento da seleção, mas podem não ser 
eficientes no desenvolvimento do trabalho diário; 

• Os/as trabalhadores/as que se desvinculam após um curto período de tempo devido à falta 
de motivação representam um desperdício de recursos; 

• Os/as candidatos/as que possam parecer inseguros/as durante o processo de candidatura, 
porque se evidenciam menos do que outros/as candidatos/as concorrentes e, por esse 
motivo não são selecionados/as, podem ser potenciais trabalhadores/as competentes e 
adequados/as para o posto de trabalho. 

Todos estes erros podem ser reduzidos através de empenho na contratação de recursos humanos de 
elevada qualidade. A nossa investigação revelou que o género não constitui um  fator no 
planeamento do processo de contratação. A relevância da contratação de pessoas é frequentemente 
descurada e dificilmente reconhecida como um fator de influência. No entanto, o contributo de 
pessoas qualificadas e competentes está intimamente ligado ao posicionamento da empresa no 
mercado e à sua situação económica. Por exemplo, em tempos de crescimento económico é mais 
difícil encontrar candidatos/as qualificados/as para preencher as vagas disponíveis.  Entre as 
atividades mais importantes do departamento de recursos humanos, encontra-se a de recrutamento 
de pessoal tendo em conta a sua motivação para trabalhar na empresa. Os custos necessários para 
encontrar o/a candidato/a adequado podem ser elevados. Por essa razão, é sensato e necessário 
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planear com antecedência, analisar a função a desempenhar, selecionar o/a candidato/a através de 
vários métodos, e providenciar apoio específico. 

O conjunto de ferramentas de seleção proposto neste documento coloca o foco na estruturação de 
um processo de seleção neutral quanto ao género. 
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2.1. ADEQUAÇÃO PESSOA–FUNÇÃO 
 

Através da análise de requisitos e do teste de seleção, pretende-se garantir que a decisão da seleção 
beneficia a empresa, assegurando-se que existe o maior acordo possível entre o indivíduo e a esfera 
profissional.   

Um ajuste de pessoa-trabalho, consiste em encontrar o/a candidato/a ideal, isto é, que melhor se 
adeque à função e à organização. Um processo de ajustamento entre a pessoa e a organização eficaz, 
permite uma boa integração do/a trabalhador/a na organização. 

2.2. ANÁLISE DE REQUISITOS 
 

Um aspeto fundamental no melhor preenchimento possível de uma vaga de emprego, é a clareza na 
análise e descrição da função a desempenhar. Uma abordagem estruturada, dividida em atividades 
e competências ou características claras é a base de um processo de seleção neutral quanto ao 
género. A avaliação dos requisitos e as características da função, bem como as competências exigidas 
são independentes do género, uma vez que são compiladas como especificações concretas e vistas 
como independentes do indivíduo1.  

2.3. ANÁLISE DA FUNÇÃO 
 

O ponto de partida para conhecer com exatidão as características da vaga de emprego a anunciar, 
consiste na definição das atividades, competências e e características da função. A análise da função 
é um processo que analisa sistematicamente todos os fatos e detalhes relacionados com o posto de 
trabalho, através de vários métodos. As atividades necessárias para cumprir a função constituem os 
elementos centrais. A análise da função é restrita às atividades concretas exigidas para o bom 
desempenho da função não às competências do/a candidato/a. 

Definição de Objetivos 

Sem planeamento estratégico e sem  estabelecimento de objetivos, não é possível realizar uma 
análise de funções eficaz. 

O primeiro passo passa por determinar os objetivos da análise da função. Os objetivos da análise de 
funções podem ser:  

• Reformulação da análise da função; 

• Revisão do sistema de remunerações; 

 
1 Métodos e Ligações para mais informações: https://job-analysis.net/G000.htm e 
http://www.jsw.org.au/elearning/retail/certIV/recruit_and_select_personnel/unit_rs/concepts/rsc_0201.htm 

https://job-analysis.net/G000.htm
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• Alterações na estrutura da organização; 

• Estabelecimento das bases para um bom sistema de Gestão de Recursos Humanos; 

O departamento de Recursos Humanos deve ser responsável pela definição e operacionaliação do 
processo de Descrição e Análise de Funções. Quando os objetivos são estabelecidos, os quadros 
superiores devem ser informados uma vez que as alterações dentro da empresa só podem ter lugar 
com o apoio das chefias.  

Preparação da Análise de Função 

Depois de estabelecido o objetivo da análise de funções, são selecionadas as funções a analisar. Os 
métodos e as pessoas em causa devem ser tidos em consideração na análise. Neste momento, é 
necessária uma descrição concreta da função, para se ter uma visão geral dos deveres e 
responsabilidades, bem como um organograma das condições de trabalho e perigos, etc., elementos 
que serão substanciais para o desempenho individual da função.  

Implementação da Análise de Função 

O passo seguinte no processo de análise da função é dar início à sua implementação. É importante 
assegurar tempo suficiente para a recolha da informação, a disponibilidade dos dados necessários, 
bem como o envolvimento dos/as trabalhadores/as. A informação pode ser recolhida por meio de 
questionários, entrevistas e/ou observação direta. Depois da recolha, as informações são atribuídas 
de acordo com sua natureza, com o departamento ou com a área.   

Desenho da Descrição de Funções e suas Especificações 

É redigido um esboço da descrição de funções, a qual incluirá uma análise da função e perfil exigido 
(por meio de uma análise de requisitos). Após a recolha da informação necessária, é feito o seu 
devido registo. O esboço será, então, verificado/validado pelos quadros superiores, chefias diretas e 
trabalhadores/as.  

 

Controlo/Monitorização da Descrição de Funções e suas Especificações 

 A formulação de uma descrição de funções deve ser vista como um processo contínuo, uma vez que 
as descrições de funções devem ser adaptadas em virtude de categorias de funções e devem ser 
revistas regularmente. 

O resultado de uma análise de funções deve ser uma descrição de funções e um perfil de requisitos. 
O perfil de requisitos é determinado por uma análise de requisitos. A descrição do funções inclui as 
atividades, deveres e o grau de responsabilidade, bem como as condições de trabalho, etc., enquanto 
o perfil do requisitos inclui as habilidades, competências, formação, histórico exigido para o bom 
desempenho da função em causa. 
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Apresentamos, abaixo, um modelo que pode ser utilizado como um Manual de Análise de Funções 
contendo a descrição da função e os requisitos mais relevantes exigidos a ser considerados num 
processo de seleção2. 

 

Planeamento do Processo de Seleção 
O primeiro aspeto a considerar quando é iniciado um processo de seleção, é o planeamento do 
mesmo, o qual  inclui uma análise da função, bem como uma análise de requisitos.  Desta forma, fica 
assegurada a neutralidade de género caso a função seja efetivamente analisada e não simplesmente 
reduzida à pessoa que ocupou o cargo anteriormente.  

Para garantir que uma função possa ser vista como neutra no que respeita ao género, as atividades 
esperadas devem ser bem definidas. Essa avaliação é neutra e, portanto, não há perigo de determinar 
antecipadamente se a função é adequada para um ou outro género . 

 

Modelo de Análise da Função 
 

DESIGNAÇÃO DA FUNÇÃO 

 

 
POSIÇÃO HIERÁRQUICA 

 

 

PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES 

 

 

CONHECIMENTOS, QUALIFICAÇÕES E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

Nível de instrução 
 

 
2 Centro de Bem Estar Social de Figueira de Lorvão (c/data) https://www.cbes-
figueiradelorvao.com/attachments/article/6/143-
DESCRI%C3%87%C3%83O%20E%20AN%C3%81LISE%20DE%20FUN%C3%87%C3%95ES.pdf, (05.2019) 

https://www.cbes-figueiradelorvao.com/attachments/article/6/143-DESCRI%C3%87%C3%83O%20E%20AN%C3%81LISE%20DE%20FUN%C3%87%C3%95ES.pdf
https://www.cbes-figueiradelorvao.com/attachments/article/6/143-DESCRI%C3%87%C3%83O%20E%20AN%C3%81LISE%20DE%20FUN%C3%87%C3%95ES.pdf
https://www.cbes-figueiradelorvao.com/attachments/article/6/143-DESCRI%C3%87%C3%83O%20E%20AN%C3%81LISE%20DE%20FUN%C3%87%C3%95ES.pdf
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Conhecimento de línguas estrangeiras 
 

Competências de utilização de computadores 

 

Conhecimentos profissionais, qualificações profissionais e certificações  
 

Experiência profissional 
 

 

PERFIL DE COMPETÊNCIAS, CAPACIDADES E APTIDÕES  
Competências Transversais 

 

Competências Específicas 
 

 

VALIDACÃO 

Superior hierárquico 
  

Data de validação 

  /  /   

Observações 
 

 

2.4. ADEQUAÇÃO PESSOA-ORGANIZAÇÃO 
 

Uma pessoa pode preencher todos os requisitos para o desempenho da função e, ainda assim, não 
se adequar à organização. É possível que a  pessoa simplesmente não tenha a mentalidade adequada 
ao perfil da empresa em particular. É frequente dar-se início a um processo de tentativa e erro. Essa 
situação não é desejável para qualquer um dos lados. A literatura designa este processo de 
compatibilidade entre as pessoas e a empresa de “Adequação Pessoa-Organização”.  

Este deve ser diferenciado entre dois tipos diferentes de requisitos. A pessoa pode ser adequada à 
empresa por terem características iguais ou semelhantes (como valores, objetivos, regras, etc.).  A 
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isto dá-se o nome de “adequação suplementar”. A educação da pessoa pode ser um grande entrave 
às atitudes e motivações da empresa. Assim, percepções semelhantes de motivação (como por 
exemplo experiência adquirida em casa que seja aceite na empresa) pode levar a uma boa 
correspondência.  

É designada de “adequação complementar” ao facto de a pessoa e a organização se 
complementarem e/ou terem características iguais ou semelhantes. Isso significa que a pessoa e a 
empresa podem ter características diferentes mas que andem de mãos dadas. Desde que o/a 
candidato/a apresente qualificações/competências interessantes para a organização, pode ter 
valores diferentes da entidade empregadora e ainda assim integrar-se bem na equipa e na empresa. 
Acresce que, nos casos em que o/a candidato/a apresente qualificações/competências que mais 
ninguém tem, isso pode representar uma mais-valia para a organização, desde que as aptidões da 
pessoa respondam às necessidades da empresa.  

 

O processo de adequação Pessoa-Organização define-se como a compatibilidade que existe entre 
as pessoas e as empresas quando:  

a. pelo menos um dos lados oferece algo que o outro lado precise, 

b. ambos os lados têm características fundamentais em comum, ou 

c. ambas as situações ocorram.  

Esta definição mostra que se trata de encontrar uma pessoa, cujos valores e cujas qualificações 
melhor se adeqúem ao ideário da empresa. Desta forma, podemos afirmar que a questão de género 
não está em contradição com nenhum desses requisitos.  A base para o sucesso deste processo é, no 
entanto, que a empresa tenha em consideração a sua influência na questão de género.  Tal pode 
acontecer em ações de formação ou na análise de determinadas funções para que o foco destas 
ações recaia sobre si mesmas e sobre as exigências da empresa, e não sobre as questões de género.    

As pessoas e as empresas são constituídas por uma multiplicidade de aspetos. A adequação dentro 
de uma determinada área é mais necessária sob o ponto de vista da adequação Pessoa-Organização. 
Sobre a questão da adequação de uma determinada pessoa a uma certa área, podem ser 
reconhecidos 4 níveis de ação: 

1. Os estudos que analisam a adequação suplementar demonstram frequentemente que a 
correspondência entre os valores do indivíduo e os valores e padrões da organização é 
elevada. A grande vantagem dos valores é a sua estabilidade ao longo do tempo.  
A referência a valores num processo de recrutamento deve ser analisada com mais precisão.  
A empresa como um todo contribui com um conjunto de valores e atitudes, tal como o fazem 
o/a candidato/a e o/a recrutador/a. Para tornar os valores tangíveis, as empresas podem 
formular diretrizes que se coadunem com e que escrutinem esses mesmos valores. Torná-los 
visíveis e e consciencializar da sua existência, pode levar a alterações de comportamento com 
repercussões na tomada de decisão no seio da equipa. A avaliação desta dimensão  é feita 
através de um teste de personalidade. 
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2. A consideração dos objetivos pode também ser uma abordagem. A correspondência dos 
objetivos da pessoa é comparada com os da empresa. Também é importante que os objetivos 
individuais possam ser atingidos. Pretende-se que as decisões de recrutamento tenham por 
base as semelhanças entre os objetivos e valores do/a candidato/a e os/as do recrutador/a. 
Com o passar do tempo, aqueles que permanecem na organização tornam-se mais 
semelhantes entre si. A avaliação desta dimensão é feita durante a entrevista. 

3. Como uma terceira possibilidade de operacionalização da adequação Pessoa-Organização, as 
características pessoais do indivíduo são muitas vezes tidas em consideração. Há dois tipos 
de caso para diferenciar. O primeiro caso é o da adequação suplementar. As características 
pessoais do indivíduo sobrepõem-se às características do ambiente na organização. A 
afinidade entre a personalidade de um/a trabalhador/a e a personalidade dos/as colegas é 
um indicador significativo para o desempenho das funções. O segundo caso é o da adequação 
complementar. Características específicas de personalidade despertam necessidades, as 
quais a organização pode satisfazer através de certas estruturas. A avaliação desta dimensão 
é feita durante a entrevista. 

4. Uma quarta área de investigação dedica-se, apenas, à adequação complementar. Esta área 
verifica até que ponto as empresas e respetivas estruturas correspondem às preferências e 
necessidades das pessoas que lá trabalham. A avaliação desta dimensão é feita durante a 
entrevista. 

 

A adequação Pessoa–Função define-se como a conformidade entre as aptidões de um indivíduo 
e os requisitos de uma função, ou entre os requisitos de um indivíduo e as características de uma 
função. Uma função é uma atividade específica cuja execução será remunerada. A adequação 
Pessoa-Função tem por base esta atividade limitada.3 

 

2.5. TESTES ONLINE 
 

Os testes on-line evoluíram bastante com o desenvolvimento tecnológico da World Wide Web, e do 
hardware e software associados. 

Os testes online podem assumir diferentes modalidades, sendo a mais recente a avaliação online 
remota, também designada de avaliação “à distância”4. 

O recrutamento é o processo que mais recorre a testes online. Tem, de facto, exigido uma avaliação 
rápida, fiável e válida para utilizar nos primeiros momentos do recrutamento. As aplicações pós-

 
3 Holtmeier&FriendsBlog, http://holtmeier.de/po-fit/ (02.2019). 

4 Bartram, 2008.  

http://holtmeier.de/po-fit/
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contratação também têm vindo a aumentar mas não de forma tão acentuada, pois a procura do 
mercado não tem sido tão significativa5. 

Há várias formas de fazer os diferentes testes online, conforme identificado pelas Diretrizes da 
Comissão Internacional de Testes (International Test Commission - ITC) sobre testes feitos por 
computador e sobre os testes na Internet6: 

1. Modo aberto: o/a candidato/a não pode ser identificado e não há supervisão. Com o 
crescimento de 'sites de teste' na Internet que não exigem a identificação do/a candidato/a, 
é possível que se levantem alguns problemas se os testes forem utilizados para fins de 
recrutamento.  Assim, o público deve estar sensibilizado para o facto de estes não serem 
testes devidamente validados. 

2. Modo controlado: este é o modo mais recorrente de fazer testes na Internet. Como no Modo 
aberto, não há supervisão humana mas o/a candidato/a é identificado/a (são-lhe atribuídas 
credenciais de acesso).  Este método é designado de “unproctored internet testing” (UIT), isto 
é, um “teste online sem supervisão”.  

3. Modo supervisionado: há supervisão humana, o/a candidato/a tem de autenticar o seu 
acesso, e as condições da resolução do teste também são monitorizadas.  Para tal, o 
administrador tem acesso ao perfil do/a utilizador/a e, no final, confirma os resultados no 
sistema. 

4. Modo controlado:  este é o método com o maior nível de controlo humano, no qual a 
identidade do/a candidato/a e o ambiente em que o teste é realizado são monitorizados. 
Neste caso, existem locais específicos onde os testes são realizados e onde a configuração do 
teste é absolutamente controlada. 
 

Os testes online implicam custos elevados para os editores. O processo de desenvolvimento de testes 
tradicionais de papel e lápis é oneroso devido à validação do desempenho dos itens de teste, o que 
inclui um grande número de participantes e um longo processo, muitas vezes repetido até que seja 
estatisticamente válido. Os editores também devem disponibilizar as soluções e a sua interpretação7.  

Com a Internet, os testes podem ser transferidos ou copiados pelos utilizadores e depois enviados a 
outros utilizadores não autorizados, e os editores perdem não só a propriedade intelectual como 
também os direitos comerciais com muita facilidade. 

São levantadas algumas questões relacionadas com os testes online, tais como a segurança, a 
propriedade intelectual e a autenticação dos utilizadores. Estes problemas estão a ser abordados, 
como a seguir se demonstra. 

A segurança e a propriedade intelectual estão salvaguardadas com testes que não podem ser 
transferidos para o computador, e conjuntos de perguntas aleatórias para diferentes assuntos, 

 
5 Bartram, 2008. 
6 ITC, 2005, 2006. 
7 Bartram, 2008. 
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dificultando a cópia.  Para salvaguardar a qualidade dos testes, bem como a confiança dos/as 
candidatos/as e das empresas nos testes que estão a realizar, recorrem a psicólogos/as e/ou 
empresas de recrutamento nacionais, os quais validam os testes8. 

A verificação e autenticação do/a candidato/a também é uma questão importante nos testes online. 
Para tal, recorre-se a toda a sofisticação de software possível (imposição de limite do tempo, 
perguntas aleatórias, credenciais de acesso), mas a falta de supervisão facilita a fraude através da 
ajuda de alguém ou de outra fonte. Para lidar com “falsos positivos”, normalmente há uma 
reverificação das competências, um procedimento mencionado na fase inicial do processo de 
recrutamento9. 

No entanto, tem-se verificado um grande crescimento dos testes online devido aos baixos custos e à 
eficiência dos processos de recrutamento para grandes empresas.  As empresas que precisam de um 
processo de recrutamento em larga escala são as que mais beneficiam e são também responsáveis 
pelo crescimento deste tipo de testes, utilizando-os como um método inicial fácil, válido e económico 
de triagem. Alcançando muito mais pessoas numa fase inicial do processo de recrutamento, estes 
testes permitem obter níveis de seleção numa fase inicial, com facilidade e a baixo custo10. 

Os/as candidatos/as também estão muito satisfeitos/as com este método devido à sua facilidade, 
comentando que podem fazer os testes a partir de casa ou onde se sentirem confortáveis, e poupam 
tempo se não não prosseguirem para outras fases do processo de recrutamento. 

A maior parte da investigação realizada sobre testes online foca-se na equivalência entre os testes 
tradicionais e os testes não supervisionados, tendo sido levada a cabo em grandes empresas e com 
recurso a grandes amostras. Estudos isolados e meta-análises sugerem que os resultados dos testes 
de papel e lápis supervisionados são equivalentes aos resultados obtidos online e sem supervisão11. 

Um estudo recente revelou que o modo de realização do teste (em papel/online) não tem influência 
nos resultados dos testes de escrita de Inglês de níveis B2/C1. Os/as candidatos/as dizem que 
preferem fazer os testes escritos em computador, e o estudo também mostra que as preferências na 
forma de realização do teste não estão ligadas à familiaridade com a utilização de um computador12. 

Podemos concluir que os resultados dos testes online, mesmo que realizados sem supervisão, são 
equivalentes aos testes de papel e lápis. É uma tendência crescente exigida pelo mercado, empresas 
(essencialmente as grandes) e candidatos/as. Há vários problemas associados que estão também a 
ser estudados e ultrapassados através da utilização da tecnologia e de processos de seleção simples 
e redundantes. 

Os grupos-alvo do projeto GeNeus, não sendo constituídos por grandes empresas, podem beneficiar 
da investigação e dos produtos já desenvolvidos. 

 
8 Bartram, 2008. 
9 Bartram, 2008. 
10 Bartram, 2008. 
11 Bartram, 2008. 
12 Brunfaut, Harding, and Batty, 2018. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1075293518300163#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1075293518300163#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1075293518300163#!
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No IO2 apresentamos várias ferramentas de seleção, algumas das quais são testes online que podem 
ser utilizados numa fase inicial de triagem, e outras ferramentas desenvolvidas pelo consórcio que 
podem ser utilizadas para verificar vários conjuntos de competências de acordo com o processo de 
seleção em causa.  
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3. Conjunto de Ferramentas e Testes de 

Seleção Neutrais em termos de Género  

 

Este capítulo versa sobre testes e exercícios Neutrais quanto ao género, previsto no IO2 do Projeto. 
A entrevista é bastante importante e foi incluída no próximo capítulo como uma das ferramentas 
desenvolvidas no IO2. 

O primeiro teste apresentado é o do Questionário sobre Competências Gerais para a 
Empregabilidade. Apresentamos a implementação, informação estatística do teste e sua 
interpretação em todos os países parceiros. 

Durante o projeto, desenvolvemos também três ferramentas diferentes para avaliar a competência 
de Resolução de Problemas. Apresentamos ainda a sua implementação, informação estatística do 
teste e sua interpretação em todos os países parceiros. 

Por fim, coligimos alguns exemplos de testes que podem (e devem) ser utilizados em processos de 
seleção relativamente a várias aptidões, que estão disponíveis online, e que considerámos 
adequados tendo em conta que a sua qualidade/fiabilidade e, claro está, o facto de serem neutrais 
quanto ao género. 

 

3.1. TESTE – “QUESTIONÁRIO SOBRE COMPETÊNCIAS GERAIS PARA A 
EMPREGABILIDADE” 

 

Questionário sobre Competências Gerais para a Empregabilidade, desenvolvido pelo projeto 
GeNeus (Anexo 1) consistindo em 20 questões relativas a três competências transversais - 
Iniciativa/proatividade, Organização, competências Sociais.  

Estas competências estão mencionadas entre as 10 aptidões mais desejadas nos/as trabalhadores/as 
pelo World Economic Forum (Gray, 2016) e pela proposta do Quadro de Referência Europeu das 
Competências Essenciais para a Aprendizagem ao Longo da Vida (Conselho da União Europeia, 2018) 
(ver Anexo 2: Metodologia - Exercícios de Análise e Teste de Seleção Neutrais quanto ao género). 

Este teste deve apenas ser utilizado nas cinco línguas disponíveis e pelos países do projeto GeNeus: 
Áustria, Bulgária, Itália, Portugal e Espanha. Os resultados devem também ser analisados e 
interpretados de acordo com as especificidades de cada país.  
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Há Anexos nacionais distintos (Anexo 3 – Questionário Nacional sobre Competências Gerais para a 
Empregabilidade), e em cada um dos Anexos há três secções: Teste, orientação para a interpretação, 
e informação estatística sobre o processo de análise e resultados do processo de normalização: 

- Anexo 3.1. Áustria 

o 3.1.1. Teste para a Áustria 

o 3.1.2. Interpretação do Teste para a Áustria 

o 3.1.3. Informação estatística 

- Anexo 3.2. Bulgária 

o 3.1.1. Teste para a Bulgária 

o 3.1.2. Interpretação do Teste para a Bulgária 

o 3.1.3. Informação estatística 

- Anexo 3.3. Itália 

o 3.1.1. Teste para a Itália 

o 3.1.2. Interpretação do Teste para a Itália 

o 3.1.3. Informação estatística 

- Anexo 3.4. Portugal 

o 3.1.1. Teste para Portugal 

o 3.1.2. Interpretação do Teste para Portugal 

o 3.1.3. Informação estatística 

- Anexo 3.5. Espanha 

o 3.1.1. Teste para a Espanha 

o 3.1.2. Interpretação do Teste para a Espanha 

o 3.1.3. Informação estatística. 
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3.2. EXERCÍCIO DE ANÁLISE - RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

Os parceiros do projeto GeNeus também desenvolveram três Exercícios de Análise relativamente à 
competência de “Resolução de Problemas”: Exercício 1 – Festa da empresa; Exercício 2 – Situação no 
armazém; Exercício 3 – Situação no escritório (Anexo 4: Os Três Exercícios de Análise) e respectiva 
orientação para a sua classificação. Cada exercício consiste numa descrição de uma situação que 
requer uma ação. Os/as inquiridos/as têm de responder a cinco questões sobre uma situação relativa 
a: Identificação do problema, Recolha de dados, Geração e avaliação de ideias, Planeamento da 
implementação e Avaliação da solução implementada (ver Anexo 2: Metodologia - Exercícios de Análise e 

Teste de Seleção Neutrais quanto ao género). 

Estes exercícios foram desenvolvidos e normalizados pelos cinco países parceiros do projeto GeNeus: 
Áustria, Bulgária, Itália, Portugal e Espanha. Os resultados e a sua interpretação devem apenas 
ocorrer nos cinco países. No entanto, os exercícios podem ser utilizados em outros países utilizando 
uma interpretação intuitiva geral dos resultados como forma de orientação para fins qualitativos com 
o cuidado necessário para não ser imparcial quanto ao género.  Cada um dos três exercícios é 
independente, podendo, assim, ser utilizado sem o recurso aos outros.  

Há Anexos nacionais distintos (Anexo 5 – Especificidades nacionais dos Exercícios de Análise), e em 
cada um dos Anexos há três secções: Exercícios, Interpretação dos resultados, e informação 
estatística sobre o processo de análise e resultados do processo de normalização. O processo de 
normalização indicou que, em alguns países, um ou outro exercícios não podem ser utilizados pois 
não são neutrais quanto ao género. A informação consta dos Anexos da seguinte forma: 

- Anexo 5.1. Áustria 

o 5.1.1. Exercício 1 e Interpretação dos Resultados para a Áustria  

o 5.1.2. Exercício 2 e Interpretação dos Resultados para a Áustria 

o 5.1.3. Exercício 3 e Interpretação dos Resultados para a Áustria 

o 5.1.4. Exercícios - Informação Estatística 

- Anexo 5.2. Bulgária 

o 5.2.1. Exercício 1 e Interpretação dos Resultados para a Bulgária  

o 5.2.2. Exercício 3 e Interpretação dos Resultados para a Bulgária 

o 5.2.3. Exercícios - Informação Estatística 
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- Anexo 5.3. Itália 

o 5.3.1. Exercício 1 e Interpretação dos Resultados para a Itália 

o 5.3.2. Exercício 2 e Interpretação dos Resultados para a Itália 

o 5.3.3. Exercícios - Informação Estatística 

- Anexo 5.4. Portugal 

o 5.4.1. Exercício 1 e Interpretação dos Resultados para Portugal 

o 5.4.2. Exercício 2 e Interpretação dos Resultados para Portugal 

o 5.4.3. Exercício 3 e Interpretação dos Resultados para Portugal 

o 5.4.4. Exercício - Informação Estatística 

- Anexo 5.5. Espanha 

o 5.5.1. Exercício 1 e Interpretação dos Resultados para Espanha 

o 5.5.2. Exercício 2 e Interpretação dos Resultados para Espanha 

o 5.5.3. Exercício 3 e Interpretação dos Resultados para Espanha 

o 5.5.4. Exercício - Informação Estatística 

 

3.3. OUTROS TESTES 
 

Nesta secção apresentamos vários testes online que podem ser utilizados para avaliar diferentes 
competências/capacidades. Estes testes, ainda que não tenham sido desenvolvidos pelos parceiros 
do projeto GeNeus, podem e devem ser utilizados de acordo com os requisitos da função a 
desempenhar e dos objetivos educacionais e/ou de desenvolvimento.  

Teste de Inglês 

Caso o recrutador pretenda apenas conhecimento específico (como saber escrever algumas frases 
sobre turismo), a melhor forma de testar o nível de uma língua como o Inglês é utilizando um teste 
online (que pode ser feito oralmente ou em poucos exercícios). 
Está disponível um exemplo de um teste de Inglês em https://www.cambridgeenglish.org/test-your-
english/. 

https://www.cambridgeenglish.org/test-your-english/
https://www.cambridgeenglish.org/test-your-english/
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Está disponível um conjunto mais completo de testes de Inglês, que incluem compreensão auditiva, 
vocabulário, gramática e leitura, em https://www.oxfordonlineenglish.com/english-level-
test?nabm=1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 

Teste de Alemão 

O ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch) – Certificação Austríaca em Língua Alemã – é um 
sistema de exames de Alemão como segunda língua e língua estrangeira internacionalmente aceite. 
Os exames ÖSD incluem os níveis A1 a C2 e atribuem uma classificação dentro do Quadro Europeu 
Comum de Referência para as Língua13. 
É frequentemente utilizado por candidatos com percursos migratórios e para que o entrevistador 
consiga validar o seu nível de conhecimento da língua alemã. 
Exemplos de testes de Alemão aprovados estão disponíveis em https://www.osd.at  ou 
https://www.spidi.at/sprachtest/einstufungstest-deutsch/  

Teste de Aptidão Informática 

Um teste de Aptidão Informática é, por norma, um pré-requisito para desempenhar funções numa 
empresa. Os testes incluem aptidões informáticas fundamentais, tais como processamento de texto, 
utilização de correio eletrónico, exploradores/navegadores de Internet e simples bases de dados. Em 
alguns casos, no entanto, pode ser algo mais complexo com um determinado nível mínimo para 
passar, e trabalhar com programas como o Excel, o Office, etc. com os quais os/as candidatos/as 
poderão não estar familiarizados/as.  
Nas entrevistas de emprego, o teste consiste apenas em conjuntos de testes sobre funções básicas, 
e perguntas simples e diretas14. Está disponível um exemplo de um teste em aptidões informáticas 
em https://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=interview-computer-skills-test  
Exercícios que pressupõem a utilização de aptidões informáticas são também boas ferramentas de 
seleção. Seguindo a hiperligação seguinte, encontra alguns exercícios para testar conhecimentos de 
Excel, Word e Powerpoint https://www.isograd.com/EN/freetestselection.php. 

Provas 

As entrevistas tradicionais podem dar uma ideia clara de como os/as candidatos/as se apresentam, 
pensam rápido sem grandes recursos e respondem a questões. Mas a não ser que o papel seja o de 
“entrevistado/a profissional”, não há forma de saber qual será, de facto, o seu desempenho. As 
provas não beneficiam apenas o empregador: os/as candidatos/as ficam com uma ideia real das 
funções a desempenhar no posto de trabalho que potencialmente irá ocupar. 

Os benefícios mais promissores das provas incluem uma imagem mais realista do comportamento 
do/a candidato/a em situação laboral. Com efeito, os/as candidatos/as podem experimentar as 
funções que melhor se adequam, decorrendo assim um menor enviesamento face a modalidades 

 
13 Testes OSD, https://www.osd.at/die-pruefungen/osd-prufungen/ (04.2019) 

14  CVTIPS (c/data). 

https://www.oxfordonlineenglish.com/english-level-test?nabm=1&utm_referrer=https://www.google.com/
https://www.oxfordonlineenglish.com/english-level-test?nabm=1&utm_referrer=https://www.google.com/
https://www.osd.at/
https://www.spidi.at/sprachtest/einstufungstest-deutsch/
https://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=interview-computer-skills-test%20
https://www.isograd.com/EN/freetestselection.php
https://www.osd.at/die-pruefungen/osd-prufungen/
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mais tradicionais, uma vez que os/as candidatos/as não podem mentir/sobrevalorizar as suas 
aptidões. 

Este tipo de testes deve ser desenvolvido pelo recrutador/a ou empregador para testar a adequação 
do/a candidato/a a uma determinada vaga de emprego. 
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4. Entrevistas de Emprego 

 

Uma entrevista de emprego é uma conversa formal entre um/a candidato/a e um/a representante 
do empregador, que é realizada com o objetivo de reunir informações sobre a adequabilidade do/a 
candidato/a à função, bem como à organização, o que permitirá ajudar na decisão de contratar ou 
não o/a  candidato/a.  

No processo de seleção, pode (e deve-se) realizar mais do que uma entrevista com diferentes 
intervenientes da posição a ser ocupada. 

As entrevistas podem variar em termos do número de questões e do grau de estruturação: indo do 
completamente desestruturada a completamente estruturada, na qual os/as candidatos/as recebem 
as mesmas questões de uma determinada lista e numa certa ordem. 

4.1. TIPOS 
 

Existem vários tipos de entrevistas de emprego, dependendo do seu grau de estruturação. 

4.1.1. Entrevistas de emprego estruturadas 
• Realizadas da mesma forma com todos/as os/as candidatos/as Também designada por 

“conduzida”, “sistemática” ou “conversa-amostra” 

• Cada conversa inclui certos elementos  

• Padronizadas em termos de conteúdo (perguntas)  

• Padronizadas em termos do processo de escolha (avaliação das respostas)  

  

4.1.2. Entrevistas de emprego não- estruturadas 
  

• Não inclui um determinado número de elementos 

• Condução livre (o/a entrevistador/a pode trocar e alterar as perguntas)  

• Diferentes entrevistadores não avaliam de forma igual  

• Não existem indicações/ orientações em relação à interação durante e depois da 
conversação  

Existem também formas mistas entre os dois tipos de entrevistas: as entrevistas semiestruturadas. 
As entrevistas de trabalho não estruturadas são o tipo mais utilizado.  

Estudos realizados revelam que entrevistas de trabalho não estruturadas não são confiáveis, sendo 
por vezes contraditórias, como por exemplo, dois/duas entrevistadores/as que conduzem uma 
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entrevista de emprego com a mesma pessoa, mas não estão em sintonia, muito embora estejam 
entrevistando o/a candidato/a ao mesmo tempo. 

Por outro lado, a entrevista de emprego estruturada melhora a probabilidade da apreciação do/a 
entrevistador/a basear-se na qualidade das respostas do/a candidato/a, em vez de dispersar-se por 
outros fatores que não são relevantes para o trabalho, como o género.  

 

4.1.3 Estrutura do conteúdo de uma entrevista semiestruturada 
  

• Garanta que as questões são relevantes para a função, conforme descrito nos respetivos 
requisitos e análise; 

• Coloque as mesmas questões a todos/as os/as candidatos/as; 

• As questões principais devem ser sempre as mesmas, e a informação relevante para a função 
deve ser conseguida de acordo com o que o/a candidato/a revelar;  

• Coloque perguntas que não tenham uma resposta implícita ou que induzam “desejabilidade 
social” (exemplo: você está disponível para fazer viagens frequentes, não é?), ou que 
pretendam obter uma descrição comportamental 

• Faça uma entrevista de emprego mais longa 

• Verifique se existe informação adicional que seja útil para o/a candidato/a, como por 
exemplo o CV 

O formato de entrevista mais útil para obter dados qualitativos é, por norma, a entrevista 
semiestruturada (por vezes designada de “moderadamente organizada”). Isto significa que a 
entrevista não é altamente estruturada, como é o caso de uma entrevista que pretenda colocar a 
mesma questão a todos os/as candidatos/as (e não aprofunde as respostas ou coloque questões não 
previstas no guião), nem é desestruturada, de tal forma que o/a entrevistado/a apenas receba 
indicação para falar livremente sobre o que for abordado.  

As entrevistas semiestruturadas disponibilizam, ao/à entrevistado/a, tópicos e questões que, ainda 
assim, são cuidadosamente elaboradas para suscitar as suas ideias e opiniões sobre o que estiver a 
ser abordado, por oposição a levar o/a entrevistado/a a respostas preconcebidas. Cabe ao/à 
entrevistador/a fazer perguntas complementares para conseguir obter mais detalhes sobre o tópico 
em questão. Os dois princípios subjacentes às sugestões que se seguem são (1) tentar evitar conduzir 
a entrevista ou forçar significados ou interpretações, e (2) tentar criar um momento de conversa 
descontraído e confortável.   

Seguem-se algumas sugestões para a estruturação deste tipo de entrevistas:  

1. Planeie cuidadosamente a entrevista, ainda que esta deva ser apenas semiestruturada. 
Anote os tópicos e as questões que possa eventualmente querer apresentar e considere 
várias formas de os/as ordenar.  
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2. Caso seja a sua primeira entrevista com o/a entrevistado/a, informe-o sobre o que pretende, 
qual a finalidade da informação recolhida na entrevista, e as medidas que tomou para 
assegurar a confidencialidade e o anonimato. Adicionalmente, informe e obtenha permissão 
para a gravação da entrevista e o registo de notas.  

3. Caso seja a sua primeira entrevista com o/a entrevistad/a o, tente começar por saber 
algumas informações gerais, tais como o cargo que ocupa, quais as suas responsabilidades, 
há quanto tempo está na empresa, etc. Desta forma é possível, por norma, obter a 
informação necessária, e “quebrar o gelo” inicial com o/a entrevistado/a, isto é, como as 
questões são de resposta fácil, permitem estabelecer a sintonia entre as partes.  

4. Concentre-se em criar uma ligação e em criar um ambiente descontraído e confortável. 
Esteja atento à sua comunicação não-verbal: por exemplo, sorrisos, postura, contacto visual. 
Em geral, seja autêntico, tenha uma atitude positiva e confiante em relação à entrevista.  

5. As questões relacionadas com os tópicos abordados devem ser abrangentes e abertas para 
permitirem que o/a entrevistado/a tenha alguma margem de manobra na resposta. Por 
norma, a investigação qualitativa pretende apreender a linguagem e as pretensões do/a 
entrevistado/a, e as perguntas de resposta abertas permitem isso mesmo. Por exemplo, se 
a entrevista se focar num evento ou situação, como uma reunião, podem colocar-se questões 
como "Conte-me o que se passou nessa reunião, começando por quando ouviu falar dela 
pela primeira vez."  

6. Prepare questões sobre factos específicos ou determinados tópicos, e guarde-as para a parte 
final da entrevista.  

7. Caso se proporcione, pode querer colocar questões sobre determinadas mensagens ou 
trocas de ideias. Tente, mais uma vez, não conduzir o sentido da entrevista. Por exemplo, 
pergunte "O que quis dizer com..." em vez de "Quando disse..., quis dizer...?"  

8. Questione com moderação para conseguir respostas detalhadas ou para dar seguimento a 
determinados tópicos. Muitos/as entrevistados/as respondem de forma vaga. Nestes casos, 
coloque questões como “Pode dar-me um exemplo concreto disso?” ou “O que é que ele 
disse?” Se o foco for a comunicação, tente fomentar a linguagem e respetivos significados.  

9. Por vezes, o silêncio é a melhor forma de obter respostas. Ficar em silêncio quando os/as 
entrevistados/as pausam pode encorajá-los/as a continuar. Evite, também, interromper uma 
boa história, tomando notas para colocar, mais tarde, as questões que pretender.  

10. Dê especial atenção à forma como termina a entrevista. Por norma é uma boa ideia 
perguntar “Há mais alguma coisa que queira acrescentar?” perto do final. Convém, também, 
perguntar ao/à entrevistado /ase está disponível para ser contactado mais tarde, caso surjam 
questões adicionais.  

 

4.2. OUTRAS SITUAÇÕES EM ENTREVISTAS 
Estão disponíveis diferentes tipos de entrevistas e de tipos de questões para entrevistas de emprego 
para recrutadores que necessitam de avaliar diferentes aptidões e conhecimentos em candidatos/as. 
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4.2.1. Quebra-Cabeças 
Quebra-cabeças são “um problema para o qual é difícil encontrar resposta, e que as pessoas gostam 
particularmente de tentar resolver como se fosse um jogo”15. 

As empresas recorrem a quebra-cabeças em entrevistas de emprego porque podem retirar elações 
sobre a criatividade, capacidade de resolução de problemas, apreensão, padrões de pensamento e 
raciocínio lógico dos/as candidatos/as. 

Isso significa que os quebra-cabeças são uma forma de deixar o/a candidato/a utilizar o pensamento 
lateral e intuição, e recorrer ao pensamento criativo. No que toca a quebra-cabeças em entrevistas 
de emprego, as questões caiem, por norma, em duas categorias: questões com respostas corretas e 
questões sem respostas corretas. Por exemplo: 

1. Perguntas com respostas corretas 

Perguntas com respostas corretas são frequentemente utilizadas nas áreas técnicas e industriais, o 
que pressupõe avaliar aptidões matemáticas e pensamento lógico. 

Exemplo 1: Se fizer rolar dois dados, qual é a probabilidade de a soma ser 9? 
Resposta: As possibilidades são as seguintes: 3+6, 4+5, 5+4 e 6+3. A probabilidade é, assim, de 
4/36=11%. 

Exemplo 2: Está numa sala com três interruptores de luz, e cada um deles controla uma de três 
lâmpadas na sala ao lado. A sua tarefa é determinar qual interruptor controla qual lâmpada. De 
início, todas as lâmpadas estão desligadas, e não consegue ver de uma sala para a outra. Pode 
examinar a outra sala apenas uma vez. Como pode saber que interruptor está ligado a que 
lâmpada? 
Resposta: Atribua os interruptores os números 1, 2 e 3. Deixe o interruptor 1 desligado. Ligue o 
segundo interruptor por cinco minutos e desligue-o. Ligue o interruptor 3 e deixe-o ligado. Entre 
na sala. A lâmpada que estiver acesa é controlada pelo interruptor 3. Verifique a temperatura das 
outras lâmpadas. Aquela que estiver desligada mas mais quente é controlada pelo interruptor 2. 
A lâmpada fria é controlada pelo interruptor 1. 

Exemplo 3: O que é que pode suspender sem ser por um fio? 
Resposta: O fôlego. 

2. Perguntas sem respostas corretas 

Perguntas sem respostas corretas são frequentes nas áreas do marketing e das artes. Elas estão 
orientadas para o pensamento lógico e criatividade do/a candidato/a, e são concebidas para 
descobrir mais sobre a forma como estes resolvem um problema ou em que medida o seu 
pensamento é rápido. O objetivo destas questões não é tanto saber qual a resposta que o/a 
candidato/a dá, mas sim como este chega à resposta. 

Exemplo 1: Se tiver 5 623 participantes num torneio, quantos jogos precisam de ser jogados para 
determinar o vencedor? 

 
15 Tradução da entrada no Cambridge Dictionary (2014).  
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Resposta: Há um número potencialmente ilimitado de respostas para este quebra-cabeças. O 
objetivo, neste caso, é colocar questões. As questões que precisa de colocar para resolver o 
quebra-cabeças incluem: Os participantes estão a competir individualmente ou fazem parte de 
equipas? Se fazem parte de equipas, qual é o número de equipas? Qual é a estrutura do torneio? 
Eliminatórias após uma volta ou após um determinado número de jogos? 

Exemplo 2: Quantas bolas de futebol cabem dentro de um Boeing 747? 

Resposta: Será necessário ter em conta o tamanho de um Boeing 747 e o tamanho médio de uma 
bola de futebol. O volume de um Boeing 747 para passageiros é de aproximadamente 876 metros 
cúbicos, o volume para carga é de 159 metros cúbicos. A bola de futebol média tem um diâmetro 
de aproximadamente 56 centímetros. A média seria, assim, de aproximadamente 47 000 bolas. 
Uma vez que o mais importante não é a resposta em si, será de ponderar colocar questões 
adicionais. Por exemplo, as bolas são de futebol ou de futebol americano? O depósito de 
combustível do avião conta? O avião tem cadeiras? 

Exemplo 3: Como moveria o Monte Fuji? 

Resposta: A questão, popularizada pela Microsoft de acordo com relatórios, pode ser respondida 
de várias formas. Seguem-se algumas das possíveis respostas: O monte Fuji já está em constante 
movimento com a rotação da Terra em torno do seu eixo; Causando um terramoto em grande 
escala, o que poderia mover a montanha; Tirando uma fotografia e levando a foto para outro 
lugar; Retirando um pedaço do lado direito da montanha e colocando-o no lado esquerdo. 
Também isto serviria para mover a montanha.16 

4.2.2. Meios para fazer a entrevista 

Reunião em contexto informal 
As entrevistas de emprego em ambiente informal deixam que o/a entrevistador/a veja um lado mais 
autêntico do/a candidato/a num ambiente de menor pressão. Deixa que todos os intervenientes 
estejam à-vontade, permite que o/a candidato/a mostre mais da sua personalidade, e transmite uma 
ótima impressão da cultura do trabalho. 

Entrevistas em vídeo 
Numa entrevista em vídeo “a pedido” ou “unilateral”, os/as candidatos/as gravam as suas respostas 
a questões básicas durante aproximadamente 15 minutos. As vantagens são óbvias: candidatos/as 
passivos/as ocupados/as podem alocar tempo numa altura que lhes seja conveniente para a 
gravação, candidatos/as nervosos/as podem estar mais à-vontade, e os recrutadores podem 
visualizar dezenas de candidatos/as em poucas horas. 
As entrevistas em vídeo são particularmente úteis para funções em que a comunicação e a 
apresentação são fundamentais, como em vendas, gestão de contas ou desenvolvimento 
empresarial. 
As maiores vantagens das entrevistas em vídeo incluem a conveniência para os recrutadores e 

 
16 Martin, 2016. 

https://news.slashdot.org/story/03/04/22/224224/how-would-you-move-mount-fuji


 

 

 

30 

candidatos/as, alcance alargado através de um escrutínio mais eficiente de talento mais remoto, e 
uma imagem mais realista da personalidade do/a candidato/a (Lewis, 2018). 

Entrevistas por telefone 
As entrevistas por telefone ocorrem, por norma, no início do processo, durante a fase de “triagem”, 
para avaliar requisitos básicos. 

Entrevistas à distância 
As entrevistas à distância ocorrem, por norma, com recurso a programas informáticos de 
videoconferência (como o Skype, por exemplo) e a meio do processo de seleção para avaliar 
informação mais relevante sobre a adequação pessoa-função de um ponto de vista pessoal. Nos 
tempos correntes, com nómadas digitais, carreiras internacionais, as entrevistas com recurso a 
tecnologia são uma solução eficaz e económica. 

 

4.3. LISTA DE VERIFICAÇÃO DO/A CANDIDATO/A 
O entrevistador pode compilar o modelo individualmente para que as questões a avaliar estejam 
diretamente relacionadas com a função, e a informação relevante para esta seja ajustada (ver ANEXO 
6 – Lista de Verificação – Relatório Individual) 

 

4.4. EXECUÇÃO/PROCEDIMENTO 
• Uma vez que os estereótipos entre mulheres e homens são particularmente relevantes 

quando há um desequilíbrio entre a sua representação numa equipa, valorize uma equipa 
recrutadora mista em termos de género. 

• Uma vez que os decisores recorrem a estereótipos especialmente quando estão sob pressão 
de tempo ou têm pouca capacidade cognitiva, existem dois aspetos de grande relevância a 
considerar: 

o Evite pressões de tempo (por exemplo, concentrar entrevistas entre outros 
compromissos) e distrações; 

o Separe a observação da avaliação: comece pela observação, e avalie as aptidões 
comportamentais através da tomada de notas durante a discussão, mas não faça 
juízos de valor sobre os/as candidatos/as à escala da avaliação comportamental. 

• Uma vez que os decisores diferem na rigidez e flexibilidade da sua avaliação, é importante 
que a equipa decisora seja a mesma para todos/as os/as candidatos/as. 

• Consciencialize a equipa decisora que o processo de tomada de decisão deve ser justificado 
perante superiores após a decisão, pois eleva o rigor da observação. 

• Preste atenção à linguagem neutra de género durante a entrevista. Ou seja, assegure-se de 
que usa uma linguagem inclusiva. 
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• Mantenha-se fiel ao guião da entrevista para que todos/as os/as candidatos/as recebam as 
mesmas questões e pela mesma ordem (Welpe, 2015). 

• Preste atenção às diferenças de discurso entre homens e mulheres. Estudos realizados dizem 
que é muito mais provável que as mulheres não sejam tão assertivas e que os homens 
minimizem as suas dúvidas. “Esta diferença de estilo linguístico entre homens e mulheres leva 
a que os homens vejam, erradamente, as mulheres como pouco confiantes. Uma vez que a 
confiança é um fator determinante nas primeiras impressões que os/as candidatos/as causam 
nos seus entrevistadores, estes últimos devem estar sensibilizados e conscientes do 
problema” (Tannen, 1995). 

 

4.5. ESTRUTURA DE AVALIAÇÃO 
• Avalie cada resposta por si em vez de fazer uma avaliação global no final da discussão. 

• Recorra a tabelas de avaliação já estabelecidas (BARS – Behaviour Anchored Rating Scales). 

• Deixe que o/a entrevistador/a tome notas detalhadas.  

• Recorra a diferentes perspetivas de vários/as entrevistadores/as para cada candidato/a 
(entrevista com júri). 

• Atribua a mesma proporção de debate para cada candidato/a.  

• Forme os/as entrevistadores/as. 

 

 

4.6. MODELOS ESPECÍFICOS DE ENTREVISTAS DE EMPREGO 
 

4.6.1. JÚRI 
Os/as candidatos/as são entrevistados por um júri, o qual representa os vários intervenientes no 
processo de recrutamento.  

Vantagens: economia de tempo, maior foco na discussão e menos conversa fiada, comparações 
equitativas – cada membro do júri ouve as respostas às mesmas questões. 

 
Diferentes métodos: 

 Formato de apresentação – é dado um tópico ao/à candidato/a, o qual ele/a tem de 
apresentar ao júri. Este método é frequentemente utilizado no meio académico ou 
em áreas como o marketing. 

 Formato funcional – cada membro do júri é instruído para colocar questões sobre uma 
determinada tarefa da função a desempenhar. 
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 “Tiro ao alvo em movimento” – o/a candidato/a é bombardeado/a com uma série de 
questões por vários membros do júri para testar de que forma lida com situações de 
pressão. 

 

4.6.2. GRUPO 
Vários/as candidatos/as são questionados/as por um ou mais entrevistadores/as. 
Este modelo é particularmente usado para a escolha, a promoção, a avaliação do trabalho em equipa, 
gestão de stress ou assertividade. Devido a esta configuração de grupo, o/a candidato/a está rodeado 
de “concorrentes”. O/a entrevistador/a deve ser mais capaz de uma maior versatilidade do que numa 
conversa apenas com um/a candidato/a.  

Vantagem: poupança de tempo e diminuição de custos, comparativamente com entrevistas 
individuais. 

Desvantagem: Pode influenciar a avaliação de forma negativa. Um outro problema prende-se com 
os/as candidatos/as que são questionados/as mais tarde pois têm mais tempo para ponderar as suas 
respostas. 

 

4.7. PROPOSTA DE ESTRUTURA BÁSICA DE UMA ENTREVISTA DE EMPREGO  
Para encontrar a forma mais eficaz de conduzir uma entrevista é necessário escolher uma estrutura 
específica para uma entrevista de emprego. Nesta secção propomos uma possível estrutura para 
uma entrevista de emprego. Isto deve ser considerado como uma proposta e não como uma 
imposição, podendo e devendo ser adaptada às várias situações que a empresa enfrenta. 

 

4.7.1. FASE 1: Apresentação pelo/a entrevistador/a (1 a 10 minutos) 
• Boas-vindas, conversa informal, apresentação 

• Criar um ambiente positivo 

• Apresente-se brevemente, apresente a função a desempenhar (apenas a 
denominação) e a empresa (sem explicar quais os requisitos ou os pormenores da 
função)  

• Pergunte ao/à candidato/a o que é que ele já sabe sobre a função e sobre a 
empresa17 

 

 

 
17 Discussão Estruturada (c/data). Disponível em 
http://www.webkb.org/kb/it/o_knowledge/d_structuredDiscussion.html (05.2019) 

http://www.webkb.org/kb/it/o_knowledge/d_structuredDiscussion.html
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4.7.2. FASE 2: Fique a conhecer o/a candidato/a / Avalie as Competências (15m a 1 hora) 
• Análise prospetiva / contextual / geral 

• Dê espaço ao/à candidato/a para se expressar após as questões 

• Sonde a sua motivação: por que quer mudar de emprego, o que sabe o/a 
candidato/a sobre a empresa e sobre a função. Se está preparado/a. 

• Aprofunde a discussão 

 
Duas coisas devem ser analisadas durante uma entrevista de emprego: 

  Profissionalismo 

• Carreira profissional por ordem cronológica/ Trajetória profissional (no sentido 
cronológico); 

• Aborde o passado de forma compacta / explore o que for relevante para a função 
atual 

Características Pessoais e Motivação 

• Competências 

• Aptidões 

• Objetivos 

 

4.7.3. FASE 3: Carreira e Função a Desempenhar (5 a 15minutos) 
• Coloque questões sobre expectativas profissionais 

•  “Venda” a função a desempenhar 

• Dê informação comedida sobre a função a desempenhar e a empresa 

• Aborde questões financeiras, vencimento, etc. 

• Possibilidade de formação contínua 

• Responda a questões colocadas pelo/a candidato/a 

 

4.7.4. FASE 4: Conclusão 
• Próximos passos do processo de seleção 

• Voltar a questionar o/a candidato/a se pretende saber mais ou se pretende colocar 
mais alguma questão 
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4.7.5. Exemplo de modelo de entrevista de emprego 
 

FASE 1: Apresentação pelo/a entrevistador/a (1 a 10 minutos) 

• Boas-vindas, conversa informal, apresentação 

• Criar um ambiente positivo 

 

FASE 2: Fique a conhecer o/a candidato/a / Avalie as Competências (15 minutos a 1 hora) 

ANÁLISE PROSPETIVA / CONTEXTUAL / GERAL (com base no CV) 

• Qual era, exatamente, a sua função nesse emprego? (a função que mais se assemelhar 
àquela a desempenhar) 

• Porque deixou o seu emprego anterior?  
• O que o atraiu no emprego que tem atualmente? 

 

(durante esta fase, questões comportamentais com base na experiência) 

CARACTERÍSTICAS / COMPETÊNCIAS PESSOAIS / PROFISSIONAIS 

Competência 1 

Eficácia Comunicativa / Comunicação Interpessoal 

Demonstra aptidão para escuta ativa e participativa com os interlocutores. Comportamentos orientados para a evidência 
com o objetivo de uma transmissão clara e precisa de todas as ideias, mensagens e informação obtidas, assegurando-se 
que o recetor a(s) compreende.  

Preocupação com o planeamento e participação na monitorização e avaliação de experiências de comunicação com 
indivíduos e grupos resultantes de situações pessoais/profissionais, pessoalmente ou através de um dispositivo 
tecnológico. 

 

O que privilegia quando estabelece um contacto? Como lidou com uma situação de conflito? 
Descrição da situação e do respetivo resultado. 

Já teve de lidar com pessoas de outras nacionalidades na sua vida profissional? Em que situação? 
Quais foram as principais dificuldades encontradas? Como lidou com elas? Qual foi o resultado? 

Alguma vez esteve numa situação profissional em que a utilização de mensagens eletrónicas (e-
mail, conversação, etc.) tivesse causado algum tipo de embaraço ou problema? Por favor, descreva 
a situação. Como lidou com ela? Qual foi o resultado? 
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Avaliação da competência 

1 2 3 4 5 
     

Nível bastante baixo    Nível médio    Nível bastante elevado 
 

Competência 2 

Rigor e organização 

Demonstração de comportamento para a concretização rigorosa das tarefas, atingindo objetivos definidos. Capacidade 
para determinar uma metodologia eficaz e uma organização para a boa gestão de tempo, tendo sempre em mente o 
cumprimento das prioridades. 
 
Alguma vez esteve numa situação de pressão no trabalho? Depois de descrever a situação, descreva 
a sua atitude e o resultado. 
 
Por favor descreva uma situação na qual consiga mostrar que é uma pessoa organizada no que diz respeito ao 
cumprimento de tarefas complexas e à gestão de tempo. Quais foram as principais dificuldades 
encontradas? Como lidou com elas? Qual foi o resultado? 

Avaliação da competência 

1 2 3 4 5 
     

Nível bastante baixo    Nível médio    Nível bastante elevado 
 

Competência 3 

Gestão de Risco  

Diz respeito à capacidade que um indivíduo tem de identificar, calcular e reagir a riscos numa variedade de contextos. 
Está, em grande medida, associada à tomada e à avaliação de risco. 

  
As expetativas de desempenho são: 
- a capacidade de identificar riscos em ambientes quotidianos. Isto pode incluir riscos associados às finanças, à 
publicidade, à alimentação pouco saudável, ao comportamento antissocial, etc. 
- a capacidade de avaliar as consequências dos riscos identificados. 
- a capacidade de identificar riscos em contexto profissional. Isto pode estar associado à gestão financeira, expansão da 
empresa, contratação, etc. 
- a capacidade para identificar a diferença entre um risco calculado e um risco desnecessário. 
- a capacidade de capitalizar o risco calculado e implementar um plano para gerir as consequências do risco assumido. 

Alguma vez teve de gerir uma situação de risco na sua profissão? Em que situação? Por favor, 
descreva. Quais foram as principais dificuldades encontradas? Como lidou com elas? Qual foi o 
resultado? 
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Avaliação da competência 

1 2 3 4 5 
     

Nível bastante baixo    Nível médio    Nível bastante elevado 

 

FASE 3: Carreira e Função a Desempenhar (5 a 15 minutos) 

CARREIRA 
• O que gostaria de estar a fazer daqui a 5 anos? 
• Qual gostaria que fosse o seu percurso profissional? 
• Por que se candidatou a esta vaga/função/empresa? 

 
CATEGORIA PROFISSIONAL 

• “Venda” a função a desempenhar 
• Dê informação comedida sobre a função a desempenhar e a empresa 
• O que lhe parece? Porquê? 

 
QUESTÕES COMPORTAMENTAIS / TESTES PRÁTICOS 
Se relevante, é possível, a esta altura, colocar questões comportamentais para completar a 
informação 
 
ASPETOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS SOBRE A FUNÇÃO  

• Disponibilidade para começar 
• Tipo de contrato 
• Conversa sobre o vencimento 

 

FASE 4: Conclusão 

• Próximos passos do processo de seleção 
• Voltar a questionar o/a candidato/a se pretende saber mais ou se pretende colocar mais 

alguma questão 
 

4.8. PERGUNTAS DA ENTREVISTA DE EMPREGO 
 

Diferentes tipos de questões esclarecem os motivos por que se guiam os/as candidatos/as para ter 
sucesso e de que forma as suas motivações podem ter um impacto positivo na função. Também 
poderão determinar o que os/as move e o que desejam adaptar, para além de permitirem realçar as 
diferentes aptidões e capacidades para ver se o/a candidato/a se adequaria à função. Desta forma, 
existem diferentes tipos de questões que poderão ser colocadas, como por exemplo:  
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Questões prospetivas / contextuais / gerais 

Ênfase na experiência profissional, habilitações académicas, formação, entre outras 
qualificações. 
 

Perguntas sobre os conhecimentos na área 

Descrição e demonstração de conhecimento, aptidões e capacidades (KSA) relevantes para a função. 
Estas questões são, normalmente, altamente especializadas. 

 Questões situacionais – ambição, perspetiva 

Os/as candidatos/as são convidados/as a imaginar uma série de circunstâncias e a 
dizer como reagiriam se estivessem nessas situações 

Vantagem:  
- Os/as candidatos/as preferem responder a questões hipotéticas em vez de terem de 
descrever experiências específicas do seu passado 

-  Pode, exatamente, coadunar-se com a função a desempenhar, e o/a 
entrevistador/a pode desenvolver uma linha condutora na avaliação 

 Questões baseadas no comportamento / competências – olhar para trás, de 
retrospetiva 

Os/as candidatos/as explicam o que fizeram em trabalhos anteriores ou em situações 
concretas das suas vidas, que foram relevantes considerando o conhecimento, 
habilidades e competências necessárias do trabalho/ função a que se candidatam. 

Vantagem: o comportamento passado é um bom preditor de comportamento futuro 
numa mesma situação 

Exemplo: Dê um exemplo de uma situação complicada que tenha tido de resolver. 
Qual foi o problema? O que fez? Qual foi o resultado? 

Outros exemplos de questões com base no comportamento ou na competência 
podem ser encontradas no guião da entrevista na secção 4.7.5. E no sítio Web do 
Vintage Project (http://www.learningcom.it/vintage/). As competências encontradas neste 
sítio Web baseiam-se nas 8 competências na recomendação do Conselho da União Europeia 
(2018). Há “situações” propostas por autores que podem ser utilizadas diretamente, 
e há questões que podem ser formuladas com base nelas. 

As respostas a este tipo de questões podem ser avaliadas pelo método STAR. 

 

 

 

http://www.learningcom.it/vintage/
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4.8.1. Método de avaliação STAR para questões comportamentais 
 

STAR é um acrónimo para Situação, Tarefa, Ação e Resultado e é um método para avaliar uma 
entrevista com base no comportamento. Pretende-se que o comportamento passado seja preditor 
do comportamento futuro. O objetivo é compreender melhor as aptidões e padrões de 
comportamento de um/a candidato/a. 
Devem considerar-se as respostas completas, ou seja, aquelas em que o candidato descreve: 
S = Situação (vivida pelo candidato) 
T = Tarefa (que vai ter lugar) 
A = Ação (realizada) 
R = Resultado (obtido após a ação) 

Método STAR - Exemplo de Boa Resposta  
Exemplo de questão para a competência “Resolução de Problemas”: 
Dê um exemplo de uma situação complicada que tenha tido de resolver. Qual foi o problema? O que 
fez? Qual foi o resultado? 
 
SITUAÇÃO: Bom, na empresa onde trabalhava, os fornecedores atrasavam-se na entrega de 
materiais, o que, por sua vez, causava um adiamento em todo o processo de produção. 
TAREFAS: Enquanto novo Diretor de Produção, a empresa pediu-me que resolvesse estes problemas 
com os fornecedores em causa. 
AÇÃO: A primeira medida que tomei foi a de identificar, exatamente, que matérias-primas estavam 
atrasadas e quais os seus fornecedores para tentar perceber se os atrasos eram da sua 
responsabilidade ou se se deviam a procedimentos internos da empresa. Descobri que havia 
problemas de ambas as partes! Resolvi o que era necessário internamente, e falei com os 
fornecedores para pedir-lhes tratamento preferencial para a empresa em encomendas futuras para 
que o fornecimento fosse atempado. 
RESULTADOS: As matérias-primas começaram a chegar a tempo e a empresa aumentou os seus 
lucros, encurtando os seus processos de produção. 
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4.8.2. Procedimento relativo à entrevista 
O procedimento normal numa entrevista de emprego é que esta seja cara-a-cara, por telefone ou 
por videoconferência entre, pelo menos, duas pessoas. É um jogo entre o comportamento e os 
pensamentos de ambas as partes – um processo contínuo no qual a informação é processada e 
mostra, em seguida, resultados sobre comportamento, pensamentos e avaliação.  
Consequentemente, a informação sobre o comportamento segue um de dois rumos: positivo ou 
negativo.  
Isto pode influenciar o comportamento (profecia que se auto-concretiza): 

• Aumento da preocupação e do nervosismo 
• Apoio ao bem-estar e um melhor desempenho 

Os/as entrevistadores/as devem prestar atenção ao que o candidato diz e como se comporta, tirando 
notas sobre a avaliação das suas respostas e das suas questões, e preocupar-se com a conversa e 
com o comportamento mais tarde.  

O processo da entrevista decorre em 3 fases: 

Fase pré-entrevista 

 
• Definição do perfil do candidato 

 

• Contactar os candidatos – questões sobre disponibilidade de horário, 
local de trabalho, ou outras, poderão ser desencorajadoras para o 
candidato 

• Avaliação dos CV recebidos, resultados dos testes, informações nas 
redes sociais dos candidatos 

• Recolha de informação adicional nas redes sociais 

• Seleção dos candidatos mais adequados para serem contactados 
para uma entrevista 

• Já há ideias formadas pelos entrevistadores através destas 
informações, características que fariam de um indivíduo ideal ou 
qualificado para a função 

 

Fase da entrevista 

• O decorrer da própria entrevista, a interação entre o(s) entrevistador(es) 
e o candidato 
 

• Avaliação à parte das qualificações do entrevistado para a função, tendo 
em conta toda a informação 

 

Fase pós-entrevista 

 

• Seleção do(s) candidato(s) mais adequado(s) 

• Negociação de uma oferta de emprego 

• Decisão final 
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4.8.3. Avaliação 

O método “structured recall” já deu provas de evitar que estereótipos deturpassem a recolha de 
respostas dos/as candidatos/as: 

• Após a entrevista, reveja cada questão  

• Em primeiro lugar, recorde os aspetos positivos das respostas dadas pelos/as candidatos/as 
às questões 

• Em seguida, recorde os aspetos negativos das respostas dadas pelos/as candidatos/as às 
questões 

• Consulte as suas notas  

• Apenas depois avalie o desempenho dos/as candidatos/as de acordo com a escala 
comportamental 

Proceda, subsequentemente, à avaliação global somando os pontos obtidos por cada candidato/a18. 
 

4.8.4. Ferramentas em utilização 
• Formulário de Pré-Requisitos:  

Documento no início do processo para validar o acesso do/a candidato/a ao Centro de Avaliação.  

 

• Perfil de referência, incluindo a competência que a função exige 

Essencial – deve conter definições precisas de todos os critérios necessários para a função a 
desempenhar (técnicos, profissionais, linguísticos, experiência, conhecimento, competências 
pessoais, valores, pelo que tem de ser adaptado a cada função e a cada empresa. 

• Entrevista semi-estruturada e com base em competências 
Esta é uma entrevista estruturada com uma série de questões normalizadas. Cada 
candidato/a passará pelo mesmo processo exatamente com as mesmas questões para 
assegurar um processo objetivo e justo. O/a entrevistador/a pode ser uma pessoa ou um júri.  

• Formulário de avaliação individual final: síntese das observações do/a avaliador/a. 

Preenchido individualmente por cada avaliador/a 

• Formulário de avaliação final 

A avaliação individual será discutida e inserida num modelo comum por todos/as os/as 
avaliadores/as. Assinado por todos/as os/as avaliadores/as. 

 
18 Welpe, 2015. 
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5. Avaliação específica de género no caso dos 

critérios de avaliação 

 

O emprego a tempo inteiro é a norma para esta avaliação. Uma vez que se encontram mais mulheres 
a trabalho a tempo parcial, há dois tipos de discriminação (desempenho e horas trabalhadas): as 
decisões salariais não têm por base o foco no desempenho, mas sim as horas trabalhadas. As horas 
de trabalho de um/a colaborador/a a tempo integral limitam o salário.  Atribuem-se níveis mais 
baixos de motivação e uma orientação demasiado privada a quem trabalha em tempo parcial. 

A função é fundamental ao estabelecer os critérios de desempenho.  Neste caso, por exemplo, a 
assertividade não é um aspeto de critérios de neutralidade de género.  

É importante que os critérios não sejam demasiado pormenorizados (ver CTI) para que seja possível 
uma avaliação arbitrária e a escolha não se baseie na diversidade de critérios, o que pode ser posto 
em causa pela aparente objetividade do catálogo.  

É necessário atribuir relevância às aptidões na escolha dos critérios, incluindo aptidões sociais ou 
competências profissionais. Devido às suas funções num setor essencialmente feminino, é 
importante que as aptidões atribuídas a mulheres recebam a mesma avaliação e apreciação de 
outras. Para que não volte a haver discriminação devido à ausência de critérios, deve ser prestada 
atenção à descrição exata e à relevância da função. Capacidade de liderança é algo demasiado 
abrangente e refere-se, claramente, a estereótipos masculinos.  

Capacidade de liderança é algo demasiado abrangente e refere-se, claramente, a estereótipos 
masculinos.  

 

5.1. OBJECTIVIDADE NO PROCESSO DE SELEÇÃO ESPECIFICAMENTE APLICADA 
À QUESTÃO DE GÉNERO 

 

Para garantir a neutralidade de género na seleção é essencial que os/as gestores/as de recursos 
humanos estejam conscientes dos mecanismos que levam a esse enviesamento.  

 

5.1.1. Empurrão 
“Dar um empurrão” significa impelir ou empurrar. Este enviesamento ocorre ao utilizar dicas 
indiretas, sugestões ou alterações à informação circundante, que influencia a motivação e a decisão. 
O objetivo é orientar a pessoa para uma direção previsível. 
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Reenquadramento: 

A provisão de informação relevante e irrelevante acerca de um facto influencia a opinião sobre uma 
pessoa. Ao tomar decisões, as pessoas dão mais importância à informação que está facilmente 
disponível. Por isso, é mais simples explicar o comportamento de uma mulher pela sua pré-condição 
biológica do que pelo confronto com questões complicadas como a análise do desempenho de 
acordo com determinados critérios.  

Decisões pessoais neutras de género através da Avaliação por Empurrão: 

A perceção deturpada de género que surge das imagens tradicionais chama-se “enviesamento de 
género”. Os estereótipos organizam os valores sociais em categorias para permitir a compreensão 
de ligações complicadas. Os estereótipos são “um conjunto de crenças sobre atributos pessoais de 
um grupo de pessoas”19, estando os estereótipos de género entre eles, decorrentes de crenças sobre 
características que diferenciam os papéis dos homens e das mulheres na sociedade20. Mal uma 
pessoa é vista, o seu sexo é notado e pode levar a uma discriminação subconsciente, o que não pode 
ser explicado de forma racional. 

A Avaliação por Empurrão foi testada para reagir adequadamente a esta circunstância. Os resultados 
mostraram que os resultados mais objetivos foram alcançados quando vários candidatos foram 
entrevistados simultaneamente. Através de uma comparação explícita, o sexo do candidato passou 
para plano de fundo e o desempenho passo para primeiro plano. O hábito de entrevistar candidatos 
individualmente deveria ser alterado de acordo com a procura do melhor candidato21. 

 

5.1.2. Efeitos de Primazia e Recência 
 

Enviesamentos no processamento de informação no que toca ao género por parte das pessoas, para 
realçar os efeitos e limitá-los. 

 - Efeito de Primazia – a primeira impressão 

O cérebro decide, num piscar de olhos, se alguém é de confiança e agradável. Essa apreciação ou 
juízo de valor ocorrem com base em atitudes. “Não há segundas oportunidades para primeiras 
impressões” é uma frase e uma teoria populares mas com aplicação na prática. Durante uma 
pequena janela de tempo que é a entrevista de emprego, tomam-se decisões sobre a candidatura, 
as questões colocadas e o conjunto de tarefas a realizar. Assim que o/a diretor/a de recursos 
humanos tenha formado uma ideia que contradiga o facto de uma mulher ocupar a função, a mulher 
não terá qualquer hipótese durante o processo de seleção, ou então terá de ser muito melhor do 
que os restantes candidatos22. 

 
19 Ashmore & Del Boca, 2015, pp.16 
20 Ashmore & Del Boca, 2015. 
21 Wondrak, 2018. 

22 Wondrak, 2015. 
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- Efeito de Recência – a impressão final: 

O Efeito de Recência é a tendência que alguém tem para avaliar as últimas pontuações melhor do 
que as primeiras. Através deste efeito, a avaliação do/a último/a candidato/a é semelhante ao juízo 
feito ao/à primeiro/a. Está relacionado com o facto de a avaliação da primeira e da última ações 
serem bastante melhores do que as intermédias. 

Se por um lado o Efeito de Primazia tem um cariz a longo-prazo, por outro, o Efeito de Recência 
aplica-se à memória de curto-prazo.  

Este conhecimento é decisivo precisamente em processos de seleção. Se o/a diretor/a de recursos 
humanos apresentar a sua avaliação imediatamente a seguir a uma discussão, o Efeito de Primazia 
prevalece. Se a avaliação for apresentada após várias discussões, então o Efeito de Recência será 
mais conclusivo.  

- Redução do Efeito: 

• As impressões deixadas pelo primeiro e pelo último são menos lembradas. O esforço exercido 
para considerar todas as impressões igualmente e lidar com elas de forma refletida são o 
primeiro passo para tomar uma decisão neutra sobre os/as colaboradores/as.  

• Documentação bem preparada e uma tomada de notas consistente podem ajudar a não 
esquecer o que foi dito ou a camuflá-lo por emoções/impressões.  

• A observação feita durante a entrevista e todo o processo de seleção devem ser planeados. 
Exercícios bem escolhidos num centro de avaliação facilitam várias perspetivas e impressões 
em diferentes situações. 

• Como foi já descrito na Avaliação pelo Efeito de Empurrão, os/as candidatos/as devem ser 
avaliados em conjunto e não separadamente para que o desempenho e as aptidões surjam 
em primeiro plano, o sexo passe para plano de fundo e os “enviesamentos subconscientes” 
possam ser reduzidos23.  

 

5.1.3. Efeito de Halo 
Tal como num halo (ou auréola), algumas características sobressaem numa avaliação e levam a uma 
impressão agradável da pessoa. Ao mesmo tempo, presumem-se características positivas. As 
características marcantes de alguém, como a sua boa aparência, podem gerar uma impressão 
positiva e deturpar a impressão geral. O mesmo acontece, obviamente, com as características 
negativas. Estereótipos de género e exemplos de comportamento estão no topo da perceção. O 
desempenho, o comportamento e as capacidades, bem como outros atributos, são avaliados de 
acordo com uma imagem criada pelo diretor de recursos humanos. Para tomar uma decisão neutra 
de género, são necessários critérios. 

 
23 Wondrak, 2016. 
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5.1.4. Projeção 
A transferência das próprias características para o/a candidato/a e vê-las como suas. Aqueles que 
têm valores, opiniões e perspetivas semelhantes são avaliados mais favoravelmente do que outros. 
Tal pode ser particularmente observado no recrutamento de mulheres. Partindo do princípio que o 
recrutador é um homem. 

5.1.5. Efeito de Contraste 
Estes enviesamentos subconscientes levam a uma perceção mais intensiva da informação que 
contrasta com outra. Este efeito pode ser observado especialmente em centros de avaliação. A 
comparação de um mau desempenho com um moderado faz com que o moderado pareça melhor 
quando comparado com um bom desempenho. Isto é ainda mais importante aplicar padrões claros, 
documentá-los e utilizar diferentes métodos24. 

5.1.6. Distorções cognitivas  
Não é adequado confiar na intuição em processos de seleção. Há procedimentos e métodos 
suficientes para encontrar o melhor candidato. A abordagem “Adequação Pessoa-Empresa” mostra 
que o perigo da repetição constante dos mesmos valores/padrões pode abrandar o crescimento 
económico. A intuição não é verificável e pode não ter nada a ver com o/a candidato/a. A “distorção 
hedonista” leva a uma avaliação consciente em benefício da pessoa avaliada25. 

O alinhamento “Pessoa-Empresa” mostra que o perigo da repetição constante dos mesmos 
valores/padrões pode abrandar o crescimento económico.  

  

 
24 Wondrak (2015). 
25 Soll, Milkman & Payne, (2015) 
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ANEXO 1 – Questionário sobre Competências 

Gerais para a Empregabilidade 

 
 
Segue-se um conjunto de afirmações sobre a sua forma de agir. Indique com que frequência cada afirmação 
ocorre, pensando sobre como normalmente age e não como gostaria ou acha que deveria agir. Não há 
respostas certas ou erradas; há apenas formas diferentes de lidar com as situações. Responda tão 
sinceramente quanto possível. 
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1 2 3 4 5 

Quase Nunca Raramente Às vezes Frequentemente Quase Sempre 

1) Tomo iniciativa, experimentando novas formas de realizar as minhas 
tarefas 

 1 2 3 4 5
  

2) Gosto de novos desafios, o que me obriga a pensar em novas formas 
de realizar as minhas tarefas / o meu trabalho. 

 1 2 3 4 5
  

3) Gosto de apresentar soluções quando percebo que uma situação pode 
ser melhorada. 

 1 2 3 4 5
  

4) Não gosto quando é proposto um novo método que me obrigue a alterar 
a forma como trabalho. 

 1 2 3 4 5
  

5) Preciso de motivação para realizar tarefas relacionadas com o trabalho.  1 2 3 4 5
  

6)    Gosto de rotinas e evito alterar a minha rotina diária.     1 2 3 4 5 
 

7) Prefiro que sejam outros a estabelecer as minhas prioridades.  1 2 3 4 5
  

8) Concentro-me no que é mais importante e não me distraio com outras 
atividades. 

 1 2 3 4 5
  

9)     Não consigo executar as tarefas no tempo que previ inicialmente.  1 2 3 4 5
  

10) Considero importante saber exatamente quem é responsável por cada 
tarefa e com quem devo articular o trabalho. 

 1 2 3 4 5
  

11)    Executo várias tarefas quando estou a desenvolver uma atividade 
importante. É muito difícil avançar passo-a-passo. 

 1 2 3 4 5
  

12) Começo sempre pelas tarefas que menos gosto.  1 2 3 4 5
  

13) Durante a execução dos meus projetos, identifico desvios que me levam 
a ajustar o plano para atingir os objetivos. 

 1 2 3 4 5
  

14) Controlo os meus impulsos em situações de tensão.  1 2 3 4 5
  

15) Sinto-me confortável quando falo em público.  1 2 3 4 5
  

16) Quando alguém não é simpático/a para comigo, respondo da mesma 
forma. 

 1 2 3 4 5
  

17) Quando falho, lamento-me e culpo-me.  1 2 3 4 5
  

18)  Considero que tentar saber o que todos os elementos da equipa pensam 
é uma perda de tempo, pois é necessário agir rapidamente. 

 1 2 3 4 5 

19) Quando alguém me pede algo inapropriado, digo “não” com facilidade.  1 2 3 4 5
  

20) Quando alguém me critica, tento perceber se as críticas têm 
fundamento. 

 1 2 3 4 5
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ANEXO 2 – Metodologia:  Exercícios de 

Análise e Teste de Seleção Neutro de Género 

 

 
 

1. Que aptidões avaliar? 

 

Principais fontes: resultados do IO1: entrevistas + estudos internacionais, nomeadamente: 

 

a) As 10 principais aptidões necessárias para os trabalhadores do World Economic Forum 

(Gray, 2016), conforme definidas na tabela 4, são: 1. Resolução de Problemas Complexos; 

2. Pensamento Crítico; 3. Criatividade; 4. Gestão de Pessoas; 5. Articulação com outras 

Pessoas; 6. Inteligência Emocional; 7. Discernimento e Tomada de Decisão; 8. Orientação 

para o Serviço; 9. Negociação; 10. Flexibilidade Cognitiva. 

 

1. Que 
Aptidões 
avaliar?

• Fontes: Resultados do IO1 + Quadro de Referência Europeu das Competências 
Essenciais para a Aprendizagem ao Longo da Vida (Comissão Europeia, 2018) 

• Macro-competências: Sentido de Iniciativa e Espírito Empresarial, e Competências 
Sociais e Cívicas

2. Que sub-
dimensões de 
cada aptidão?

•Espírito de Iniciativa e Espírito Empresarial:
•i) Iniciativa/proatividade; (ii) organização; (iii) resolução de problemas
•Competências sociais e cívicas: Interação social

3. Como 
avaliar cada 

competência?

• Exercício de análise: Resolução de Problemas

• Teste (20 questões) Iniciativa/proatividade; (ii) organização; (iii) Interação social

4. Como 
validar o 

conjunto de 
testes?

• Candidatura / pré-teste com 2 grupos-alvo diferentes (estudantes pós-secundário e 
pessoas com poucas qualificações / desempregadas)

• Objetivo: testar a viabilidade da ferramenta, nomeadamente se o público percebe as 
questões e o tempo de resposta.
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b) Na proposta para o Quadro de Referência Europeu das Competências Essenciais para a 

Aprendizagem ao Longo da Vida (Conselho da União Europeia, 2018) as aptidões-chave 

são: i) Competência de literacia; ii) Competência linguística; iii) Competência científica, 

tecnológica, em engenharia e matemática; iv) Competência digital; v) Competência pessoal, 

social e de aprendizagem; vi) Competência cívica; vii) Competência empresarial; e viii) 

Competência de sensibilidade e expressão culturais.  

 

Escolhemos as seguintes macrocompetêmcias: Sentido de Iniciativa, Espírito 
Empresarial, Competências Sociais e Cívicas  

 

2. Que sub-dimensões de cada competência? 

 

2,1. Fontes:  

a) Ferramenta de Avaliação Vintage: http://www.learningcom.it/vintage/  

b) O*NET Content Model: https://www.onetcenter.org/content.html  

c) Mind Tools – Problem Solving: 

https://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_72.htm 

d) Competências Típicas de Gestão - CompetenciesManagers.pdf: http://www.cmu.edu/hr/ 

e) Ceitil, M. (2006). Gestão e Desenvolvimento de Competências. Lisboa: Edições Sílabo 

f) Zhou, M., & Ee, J. (2012). Development and validation of the social emotional 

competencies questionnaire (SECQ). International Journal of Emotional 

Education, 4(2), 27–42 

g) Del Prette, Z. A. P. & Del Prette, A. (2013).  Social Skills Inventory (SSI-Del-Prette): 

Characteristics and studies in Brazil, in F. L. Osório (Ed.), Social Anxiety Disorders: 

From Theory to Practice, Nova Science Publishers, New York. 

2.2. Macrocompetência: Espírito de iniciativa e espírito empresarial  

 “O espírito de iniciativa e espírito empresarial são a capacidade de passar das ideias aos 
atos, com ênfase na criatividade, na inovação e na assunção de risco, bem como a 
capacidade para planear e gerir projetos para atingir objetivos.  Ao desenvolver 
competências nestes domínios, ficará mais consciente do contexto do seu trabalho e será 

http://www.learningcom.it/vintage/
https://www.onetcenter.org/content.html
https://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_72.htm
http://www.cmu.edu/hr/
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capaz de agarrar oportunidades na sua vida pessoal e profissional. Esta competência é 
também a base de aptidões e conhecimento mais específicos, necessários a quem 
pretenda estabelecer ou contribuir para uma atividade social e/ou comercial. Assim, estas 
aptidões deveriam incluir a sensibilização para os valores éticos e o fomento da boa 
governação.” (http://www.learningcom.it/vintage/) 

 

A partir desta macrocompetência, e de acordo com as nossas fontes, seria adequado 
estudar as seguintes:  

i) Iniciativa/proatividade; 

ii) Organização; 

iii) Resolução de Problemas  

 

i) Iniciativa/proatividade 

“O emprego requer uma vontade de assumir responsabilidades e desafios” (The O*NET® 

Content Model) 

“Agir para atingir objetivos; Identificar oportunidades para melhorar no local de trabalho, e 

propor alternativas e soluções; aceitar novas ideias, metodologias de trabalho e desafios; 

reconhecer a criatividade e a contribuição de outros; ver “não-sucessos” como 

oportunidades para melhoria, e estabelece debates construtivos com base em ideias 

divergentes e desacordos” 

 "Identificar possíveis necessidades e/ou dificuldades para minimizá-las no futuro através da 

apresentação de soluções" 

Sub-dimensões da competência: (i) Aceitar novas ideias e metodologias de trabalho; (ii) 
Identificar oportunidades para melhorar no local de trabalho, e propor alternativas e soluções 

Sub-dimensão Item 

Aceitar novas ideias e 
metodologias de trabalho 

Q1. Não gosto quando é proposto um novo método 
que me obrigue a alterar a forma como trabalho 

Q2.  Gosto de rotinas e evito alterar a minha rotina 
diária.  

Q3.  Gosto de novos desafios, o que me obriga a 
pensar em novas formas de realizar as minhas 
tarefas / o meu trabalho. 

http://www.learningcom.it/vintage/
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Identificar oportunidades 
para melhorar no local de 
trabalho, e propor 
alternativas e soluções 

Q4.  Gosto de apresentar soluções quando percebo 
que uma situação pode ser melhorada. 

Q5. Preciso de motivação para realizar tarefas 
relacionadas com o trabalho 

Q6. Tomo iniciativa, experimentando novas formas de 
realizar as minhas tarefas. 

 

 

ii) Organização 

- Organizar o seu tempo,  
- Estabelecer uma linha de ação própria e/ou para os/as outros/as para atingir objetivos 
específicos; 
- Gerir o trabalho de forma eficaz, o que implica compartimentalizar tarefas de acordo com 
a sua controlabilidade, definindo prioridades, planeando e estabelecendo o tempo gasto 
nelas. 
- Desempenhar tarefas que demonstrem as suas aptidões organizacionais a título semi-
profissional. Isto pode incluir a organização de um evento local com a ajuda de outros. 
- Desempenhar tarefas que demonstrem as suas aptidões organizacionais a título 
profissional. Isto pode incluir a gestão de recursos, de pessoas e/ou eventos, e ter 
confiança na sua capacidade para completar as tarefas de forma organizada e em tempo 
útil. 
 
Sub-dimensões da competência: (i) Identificação / Definição de prioridades; (ii) Gestão de 
recursos (tempo, pessoas, recursos financeiros); (iii) Planeamento: estabelecimento de 
procedimentos organizacionais e de controlo (reavaliando o plano inicial, integrando 
contingências) 
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Sub-dimensão Item 

Identificação / Definição de 
prioridades 

Q1. Prefiro que sejam outros a estabelecer as minhas 
prioridades. 

Q2. Concentro-me no que é mais importante e não me 
distraio com outras atividades. 

Gestão de recursos (tempo, 
pessoas, recursos 
financeiros) 

Q3.  Não consigo cumprir o tempo que estimei 
inicialmente para a execução das tarefas 

Q4. Considero importante saber exatamente quem é 
responsável por cada tarefa e com quem devo articular 
o trabalho 

Planeamento: 
estabelecimento de 
procedimentos 
organizacionais e de 
controlo (reavaliando o 
plano inicial, integrando 
contingências) 

Q5. Executo várias tarefas quando estou a 
desenvolver uma atividade importante. É muito difícil 
avançar passo-a-passo. 

Q6.  Começo sempre pelas tarefas que menos gosto. 

Q7. Durante a execução dos meus projetos identifico 
desvios que me levam a ajustar o plano para atingir os 
objetivos. 

 

iii) Resolução de Problemas 
Aptidão para a Resolução de Problemas Complexos — Capacidades desenvolvidas 

utilizadas para resolver problemas novos e indefinidos, em situações reais e complexas. […] 

Identificar problemas complexos e estudar informação relacionada para desenvolver e 

avaliar opções e implementar soluções.” (O*NET Content Model, pp. 8-9) 
 
Sub-dimensões da competência: (i) Identificação do problema; (ii) recolha de dados; (iii) 

geração e avaliação de ideias; (iv) planeamento da implementação; (v) avaliação da solução. 
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Sub-dimensão Item 

Identificação do problema Q1. Por favor identifique que problema(s) está a ter. 

 

Recolha de dados Q2. Por favor indique se precisaria de recolher 
informação adicional e, em caso afirmativo, o que 
faria 

Geração e avaliação de 
ideias 

Q3. Por favor apresente várias alternativas para 
resolver o problema e saliente as suas vantagens e 
desvantagens 

Planeamento da 
implementação 

Q4. Das alternativas identificadas em Q3, selecione 
aquela que considera mais adequada, indicando o 
que faria para implementar a sua ideia. 

Avaliação da solução Q5. Dada a situação, o que considera ser um bom 
resultado? Que lições retirou desta situação? 

 

 

2.3. Macrocompetência: Competência social 

“A Competência Social refere-se a competências pessoais, interpessoais e interculturais, 
bem como todas as formas de comportamento que capacitem o indivíduo para participar de 
forma eficaz e construtiva nas vidas social e profissional. Está ligada ao bem-estar pessoal 
e social. É essencial um entendimento de códigos de conduta e costumes em ambientes 
diferentes daquele em que o indivíduo opera.” 

A partir desta macrocompetência, e de acordo com as nossas fontes, seria adequado 
estudar a Competência de Interação Social. 

- Avalia a eficácia na interação social. 
- Medir até que ponto a pessoa consegue interagir com diferentes figuras sociais de 
forma a atingir no imediato, a curto ou longo prazo os objectivos, por si propostos. 

- Até que ponto é que a pessoa gera comportamentos, emoções e pensamentos para 
interagir socialmente com o objetivo de atingir os resultados do grupo. 

- Envolve lidar com conflitos intra e interpessoais, ser honesto/a, respeitar outros/as e 
valorizar o trabalho em equipa. 

- Importa participar, ser confiante, lidar com a crítica, ser profissional, emocionalmente 
maduro/a, e ter em conta os pontos de vista de outros/as. 
 

Sub-dimensões da competência: (i) Autocontrolo social; (ii) Confiança para falar em 

público; (iii) Capacidade de lidar com críticas negativas; (iv) Empatia e consciência social (v) 

Assertividade. 
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Sub-dimensão Item 

Autocontrolo social Q1. Controlo os meus impulsos em situações de 
tensão. 

Q2. Quando alguém não é simpático/a para comigo, 
respondo da mesma forma. 

Confiança para falar em 
público 

Q3. Sinto-me confortável quando falo em público. 

Capacidade de lidar com 
críticas negativas 

Q4. Quando falho em grupo, fico a pensar no assunto 
e culpo-me. 

Q5. Quando alguém me critica, tento perceber se as 
críticas têm fundamento. 

Empatia e consciência 
social 

Q6. É necessário agir rapidamente. Considerar o que 
todos os elementos da equipa pensam é uma perda 
de tempo. 

Assertividade Q7. Quando alguém me pede algo inapropriado, digo 
“não” com facilidade. 

 

 

3. Como avaliar cada competência? 

 

Exercício de análise: Resolução de Problemas 

Teste (20 questões) Iniciativa/proatividade; (ii) Organização; (iii) Interação social 

 

A Resolução de Problemas será avaliada através de 2 exercícios de análise. 

 

A Iniciativa/proatividade, a organização, e a interação social serão avaliadas através de um 

teste com 20 questões com respostas em escala de Likert de 5 pontos (1 Quase nunca 

acontece – 5 Acontece quase sempre) 

 

4. Como validar o conjunto de testes? 
 

Ambas as ferramentas (os exercícios de resolução de problemas e o teste de 20 questões) 

foram utilizadas por 2 grupos-alvo (alunos do ensino pós-secundário, e pessoas com poucas 
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qualificações e desempregadas) para testar a sua usabilidade, inteligibilidade e tempo de 

resposta. Isto decorreu entre os dias 4 e 22 de Junho de 2018 no Porto, Portugal. 

 
4.1. Exercício de análise (Resolução de Problemas) 

Resultado do procedimento de validação: 

 As pessoas com baixas qualificações (abaixo do ensino secundário, com experiência 

profissional variável, e desempregados de longa duração) entenderam os exercícios, 

mas foi difícil para eles escrever tudo o que era necessário. 

 A resposta aos exercícios demorou entre 20 e 30 minutos (o tempo total foi de 50 

minutos para a população do pós-secundário; para a população com baixas 

qualificações, as respostas ao exercício não foram escritas mas sim orais).  

 Foram feitas algumas alterações, fruto de alguns comentários. 

 

4.2. Teste (20 questões utilizando a escala de Likert) 

Resultado do procedimento de validação: 

 O teste pode ser aplicado a ambas as populações, mesmo quem tinha baixas 

qualificações achou-o de resolução fácil 

 A resposta ao teste demorou entre 5 e 10 minutos 

 Algumas questões foram reformuladas dados alguns comentários. 

 

4.3. Validação com todos os parceiros 

4.4. Retroversão em cada país 

4.5. Teste online em plataforma dedicada (recolha de dados entre 01/08/2018 e 28/02/2019). 
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ANEXO 3 – Questionário Nacional sobre 

Competências Gerais para a Empregabilidade 
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ANEXO 3.1 – QUESTIONÁRIO SOBRE COMPETÊNCIAS GERAIS PARA A 
EMPREGABILIDADE (ÁUSTRIA) 
 
3.1.1. Teste  
 
3.1.2. Interpretação 
 
3.1.3. Informação estatística 
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3.1.1. Teste 

Bestandsaufnahme der beruflichen Kompetenzen 
 
Untenstehend finden Sie eine Auflistung an Aussagen zu Handlungsweisen. Denken Sie über jede Ausage 
nach und kreuzen Sie die Häufigkeit an mit der Sie üblicherweise so reagieren, nicht wie sie gerne würden oder 
wie sie glauben, dass sie sollten. Es gibt keine falschen Antworten, es gibt nur unterschiedliche Wege mit 
verschiedenen Situationen umzugehen. Bitte antworten Sie so ehrlich, wie möglich! 

1 2 3 4 5 

Fast nie Selten Manchmal Häufig Fast immer 

 
1) Ich übernehme die Initiative, probiere neue Wege aus, um meine 

Aufgaben zu erfüllen 
 1 2 3 4 5 

2) Ich mag neue Herausforderungen, welche mich zwingen neue Wege 
hinsichtlich der Erfüllung meiner Aufgaben nachzudenken.  

 1 2 3 4 5 

3) Ich präsentiere gerne Lösungen, wenn ich feststelle, dass Situationen 
verbessert werden können. 

 1 2 3 4 5 

4) Ich mag es nicht, wenn eine neue Methode vorgeschlagen wird, die mich 
zwingt, meine Arbeitsweise zu ändern 

 1 2 3 4 5
  

5) Ich muss für arbeitsbezogene Aufgaben motiviert werden.  1 2 3 4 5
  

6)     Ich mag Routine und vermeide Veränderungen in meinem Alltag.     1 2 3 4 5 

7) Ich ziehe es vor, wenn andere meine Prioritäten setzen.  1 2 3 4 5
  

8) Ich fokusiere mich auf das Wesentlichste und lasse mich nicht von 
anderen Tätigkeiten ablenken. 

 1 2 3 4 5
  

9)     Ich kann meine Aufgaben nicht in der Zeit durchführen, die ich 
ursprünglich dafür angesetzt habe. 

 1 2 3 4 5
  

10) Ich finde es wichtig, zu wissen, wer genau für welche Aufgabe 
verantwortlich ist und mit wem ich mich austauschen sollte.  

 1 2 3 4 5
  

11)    Bei der Durchführung einer wichtigen Aufgabe, erledige ich mehrere 
Dinge gleichzeitig. Für mich ist es schwierig Schritt für Schritt 
vorzugehen.  

 1 2 3 4 5
  

12) Ich beginne immer mit der Aufgabe, die ich am wenigsten mag.   1 2 3 4 5
  

13) Während der Umsetzung meines Projekts erkenne ich Abweichungen, die 
mich veranlassen, den Plan zur Zielerreichung zu ändern. 

 1 2 3 4 5
  

14) In angespannten Situationen beherrsche ich meine Stimmungen.   1 2 3 4 5
  

15) Beim Sprechen vor anderen fühle ich mich angespannt.   1 2 3 4 5
  

16) Wenn jemand nicht nett mit mir ist, behandle ich ihn ebenso.   1 2 3 4 5
  

17) Wenn ich scheitere, jammere ich und gebe mir selbst die Schuld.   1 2 3 4 5
  

18)  Ich denke wahrzunehmen wie sich jeder in einem Team fühlt ist 
zeitverschwendung, da schnelles Reagieren notwendig ist.  

 1 2 3 4 5 

19) Wenn mich jemand um etwas Unangemessenes bittet, fällt es mir leicht 
“nein” zu sagen.  

 1 2 3 4 5
  

20) Wenn mich jemand kritisiert, überlege ich, ob die Kritik berechtigt ist.   1 2 3 4 5
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3.1.2. Pontuação & Interpretação 

 
A análise estatística determinou que na Áustria, apenas 6 itens (dos 20 da escala) tem poder 
discriminatório e a sensibilidade para comparar diferentes candidatos/as. Assim, os itens a 
utilizar na Áustria pelos empregadores e avaliadores são:  

Q1. Tomo iniciativa, experimentando novas formas de realizar as minhas tarefas 
Q2. Gosto de novos desafios, o que me obriga a pensar em novas formas de realizar as 
minhas tarefas / o meu trabalho 
Q3. Gosto de apresentar soluções quando percebo que uma situação pode ser 
melhorada. 
Q7. Prefiro que sejam outros a estabelecer as minhas prioridades 
Q8. Concentro-me no que é mais importante e não me distraio com outras atividades. 
Q9. Não consigo executar as tarefas no tempo que previ inicialmente. 
 
O itens 7 e 9 deveriam estar calculados de forma inversa. 
 
Tendo em conta que há 5 pontos na escala e que há 6 itens, a pontuação varia entre os 6 e 
os 30 pontos. 

Para interpretar os resultados, definimos 5 níveis de desempenho relativamente à média, 
adaptados ao contexto austríaco: 
 
Muito abaixo da média - 10 a 16 pontos 
Abaixo da média - 17 a 19 pontos 
Dentro da média - 20 a 22 pontos 
Acima da média - 23 a 25 pontos  
Muito acima da média - 26 a 30 pontos. 
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3.1.3. Informação estatística 

 
1. Estatística descritiva 

 

Tabela I – Frequência da amostra AUSTRÍACA (N=200) 

Variável N % 

Sexo 
Masculino 
Feminino 

 
 

97 
103 

 
 

48,5 
51,5 

Idade 
16 a 25 
26 a 35 
36 a 45 
46 a 55 
56 56 a 65 
> 65 

 
63 
40 
38 
47 
12 
-- 

 
31,5 
20,0 
19,0 
23,5 
6,0 
-- 

Educação 
< Ensino Básico 
Ensino Básico  
Ensino Secundário (incompleto) 
Ensino Secundário 
Licenciatura (incompleto) 
Licenciatura 

 
 

-- 
45 
8 
80 
16 
51 
 

 
-- 

22,5 
4,0 
40,0 
8,0 
25,5 

 
Experiência Profissional 

Nenhuma ou estudante 
Pouca experiência (3 anos) 
Alguma experiência (3 a 7 anos) 
Bastante experiência (> 7 anos) 
 

Grupo-alvo 
AP 
PME 
PSPE 

 
 

26 
25 
40 
108 

 
 

73 
69 
58 

 
 

13,0 
12,5 
20,5 
54,0 

 
 

36,5 
34,5 
29,0 

 
Como podemos verificar na tabela anterior, há um equilíbrio de género (48,5% de homens e 
51,5% de mulheres), o maior grupo etário é o mais jovem (16 a 25 anos) representando 
31,5% da amostra, e o grupo menos representativo é o que varia entre os 56 e os 65 (6,0%). 
A grande maioria da amostra completou o ensino secundário (40%), frequentou o ensino 
superior (8%) ou é detentor de um grau académico (25,5%), e apenas 2,5% tem o ensino 
básico ou não completou o ensino secundário (4%). Em termos de experiência, a maioria 
tem mais de 7 anos de experiência profissional (54%), 20,5% tem alguma experiência, 12,5% 
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tem pouca, e 13% não tem qualquer experiência. Os três grupos que definem o público-alvo 
são mais ou menos equivalentes. 

2. Diferenças de género 

Antes de começar a análise da validade do teste é importante verificar se os homens e as 
mulheres são avaliados de forma distinta em cada um dos itens. Este procedimento tem 
como objetivo assegurar que não existe discriminação de género nos testes que serão 
disponibilizados em futuros processos de seleção. Podemos, em seguida, verificar na tabela 
que se segue se as mulheres são avaliadas de forma mais positiva e estatisticamente 
significativa nos itens: 10. Considero importante saber exatamente quem é responsável por 
cada tarefa e com quem devo articular o trabalho [Z(U)=5 951,5; p=.015], 11. Executo várias 
tarefas quando estou a desenvolver uma atividade importante. É muito difícil avançar passo-
a-passo [Z(U)=5 768,0; p=.049], 14. Controlo os meus impulsos em situações de tensão 
[Z(U)=6 592,0; p=.000], 15. Sinto-me confortável quando falo em público [Z(U)=3 794,0; 
p=.003], 16. Qando alguém não é simpático/a para comigo, respondo da mesma forma 
[Z(U)=3 484,0; p=.000], 17. Quando falho, lamento-me e culpo-me [Z(U)=3 859,5; p=.004], 
18. Considero que tentar saber o que todos os elementos da equipa pensam é uma perda 
de tempo, pois é necessário agir rapidamente [Z(U)=5 814,0; p=.038] e 20. Quando alguém 
me critica, tento perceber se as críticas têm fundamento [Z(U)=6 901,0; p=.000]. Assim, 
teremos de avançar para a remoção destes itens da escala uma vez que o objetivo é 
“apresentar um instrumento neutro de género”. 

3. Validade do instrumento 
 
Os dados obtidos neste estudo não são paramétricos (não obedecem a uma curva normal). 
Analisámos as diferenças de género com os itens da escala (U de Mann-Whitney) e esta 
análise identificou 8 itens com diferenças entre homens e mulheres estatisticamente 
significativas (descritas anteriormente). Prosseguimos com o estudo da homogeneidade da 
escala com os restantes 12 itens, o que revelou um alpha de Cronbach de 0,74, o que nos 
parece um bom indicador de consistência interna do instrumento. Quanto maiores os valores 
obtidos na escala pelos participantes, maiores as suas aptidões profissionais. Dos restantes 
12 itens, verificámos as correlações do item e excluímos todos os que não estavam bem 
correlacionados, com um intervalo de confiança de 99%. Obtivemos um total de 6 itens (Q1, 
Q2, Q3, Q7, Q8 e Q9) para medir as aptidões profissionais dos participantes austríacos (o 
que revelou um alpha de Cronbach de 0,74.)  

Resumindo, podemos dizer que a escala de 20 itens avaliada nestes 3 grupos-alvo 
austríacos demonstrou diferenças estatisticamente significativas entre homens e mulheres, 
pelo que 8 itens foram retirados. Estes 12 itens restantes (imparciais no género) foram 
testados para que tivessem, de um ponto de vista conceptual e empírico, a robustez 
estatística necessária para que o instrumento fosse considerado válido para avaliar 
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competências profissionais. Os empregadores e os avaliadores podem usar estes 6 itens 
porque possuem um poder e sensibilidade discriminativos para comparar diferentes 
candidatos. 

Tabela II – Fiabilidade (Q1, Q2, Q3, Q7, Q8, Q9 e Q9). 

Cronbach's Alpha N de Itens 

,74 6 
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Tabela III – Correlações entre itens (Q1, Q2, Q3, Q7, Q8 e Q9). 
 

 Q1. Q2. Q3.  Q7. Q8. Q9.  
Q1. Tomo iniciativa, experimentando novas 
formas de realizar as minhas tarefas 

Correlação de 
Pearson 

1 ,455** ,480** ,432** ,234** ,251** 

       
       

Q2. Gosto de novos desafios, o que me obriga a 
pensar em novas formas de realizar as minhas 
tarefas / o meu trabalho 

Correlação de 
Pearson 

 1 ,481** ,374** ,279** ,260** 

       
       

Q3. Gosto de apresentar soluções quando 
percebo que uma situação pode ser melhorada. 

Correlação de 
Pearson 

  1 ,395** ,335** ,283** 

       
       

Q7. Prefiro que sejam outros a estabelecer as 
minhas prioridades 

Correlação de 
Pearson 

   1 ,227** ,188** 

       
       

Q8. Concentro-me no que é mais importante e 
não me distraio com outras atividades. 

Correlação de 
Pearson 

    1 ,249** 

       
       

Q9. Não consigo executar as tarefas no tempo 
que previ inicialmente. 

Correlação de 
Pearson 

     1 

       
       

**. A correlação é significativa ao nível 0,01 (bicaudal). 
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De acordo com a pontuação obtida pelos participantes da amostra para estes 6 
itens, estabelecemos 5 níveis de desempenho: 10 a 16 pontos (nível muito 
baixo); 17 a 19 pontos (nível baixo); 20 a 22 pontos (nível médio); 23 a 25 pontos 
(nível alto); e 26 a 30 pontos (bastante acima). 

 

Tabela IV – Nível de competência (Áustria) 

 Frequência 
Percentagem 

Válida 
Percentagem 
Cumulativa 

Número de Pontos 10,00 2 1,0 1,0 
11,00 1 ,5 1,5 
12,00 2 1,0 2,5 
14,00 3 1,5 4,0 
15,00 3 1,5 5,5 
16,00 11 5,5 11,0 
17,00 18 9,0 20,0 
18,00 21 10,5 30,5 
19,00 22 11,0 41,5 
20,00 13 6,5 48,0 
21,00 13 6,5 54,5 
22,00 16 8,0 62,5 
23,00 23 11,5 74,0 
24,00 7 3,5 77,5 
25,00 9 4,5 82,0 
26,00 13 6,5 88,5 
27,00 9 4,5 93,0 
28,00 8 4,0 97,0 
29,00 4 2,0 99,0 
30,00 2 1,0 100,0 
Total 200 100,0  
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ANEXO 3.2 – QUESTIONÁRIO SOBRE COMPETÊNCIAS GERAIS PARA A 
EMPREGABILIDADE (BULGÁRIA) 
 
3.2.1. Teste 

 

3.2.2. Pontuação & Interpretação 

 

3.2.3. Informação estatística 
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3.2.1. Teste 

Оценка на професионалните компетенции 
 
По-долу ще откриете набор от твърдения за това как действате. Определете честотата, с която се случва всяко твърдение, като мислите за 
това как обикновено се държите, а не как искате или би трябвало да се държите. Няма правилни или грешни отговори; има различни начини 
за справяне със ситуациите. Бъдете възможно най-искрени. 

 

1 2 3 4 5 

Почти никога 

 

Рядко 

 

Понякога 

 

Често 

 

Почти 
винаги 

 
1)  Поемам инициативата, опитвайки нови начини, за да изпълня задачите.   1 2 3 4 5

  
2) Харесвам нови предизвикателства, които ме принуждават да измислям нови начини за изпълнение 

на моите задачи / работа. 
 1 2 3 4 5
  

3) Обичам да представям решения, когато виждам, че положението може да бъде подобрено.  1 2 3 4 5
  

4) Не ми харесва, когато се предлага нов метод, който ме принуждава да променя начина, по който 
работя. 

 1 2 3 4 5
  

5) Трябва да ме мотивират за задачите, свързани с работата.  1 2 3 4 5
  

6)    I Харесвам рутината и избягвам да правя промени в ежедневието си.      1 2 3 4 5 

7) Предпочитам други да определят приоритетите ми.  1 2 3 4 5
  

8) Фокусирам се върху най-важното и не се разсейвам с други дейности.   1 2 3 4 5
  

9)     Не мога да приключа с изпълнението на задачите в срока, който първоначално съм определил.   1 2 3 4 5
  

10) Смятам за важно да знам точно кой е отговорен за всяка задача и към кого трябва да се 
обръщам. 

 1 2 3 4 5
  

11)    Когато извършвам важна дейност, аз изпълнявам различни задачи. Много е трудно да се 
напредва стъпка по стъпка.  

 1 2 3 4 5
  

12) Винаги започвам от задачите, които най-малко харесвам.   1 2 3 4 5
  

13) По време на изпълнение на проектите ми, аз идентифицирам отклоненията, което ми позволява на 
коригирам плана, за да постигам целите.  

 1 2 3 4 5
  

14) В напрегнати ситуации, аз управлявам импулсите си.  1 2 3 4 5
  

15) Чувствам се спокойно, когато говоря пред публика.  1 2 3 4 5
  

16) Когато някой не е любезен с мен, аз ще му отвърна със същото.  1 2 3 4 5
  

17)   Когато се проваля, се оплаквам от това и се обвинявам.   1 2 3 4 5
  

18)  Смятам, че проверката на това, как всеки се чувства в екипа е загуба на време, тъй като е 
необходимо да се действа бързо.  

 1 2 3 4 5 

19) Когато някой иска нещо неподходящо, казвам "не" лесно.   1 2 3 4 5
  

20) Когато някой ме критикува, се опитвам да разбера дали той / тя има право в критиките.   1 2 3 4 5
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Sexo 
 
 

3.2.2. Pontuação & Interpretação 

 

A análise estatística determinou que na Bulgária, apenas 9 itens (dos 20 da 
escala) tem poder discriminatório e a sensibilidade para comparar diferentes 
candidatos/as. Assim, os itens a utilizar na Bulgária pelos empregadores e 
avaliadores são:  

Q1. Tomo iniciativa, experimentando novas formas de realizar as minhas 
tarefas 
Q2. Gosto de novos desafios, o que me obriga a pensar em novas formas de 
realizar as minhas tarefas / o meu trabalho 
Q3. Gosto de apresentar soluções quando percebo que uma situação pode 
ser melhorada. 
Q7. Prefiro que sejam outros a estabelecer as minhas prioridades 
Q8. Concentro-me no que é mais importante e não me distraio com outras 
atividades. 
Q10. Considero importante saber exatamente quem é responsável por cada 
tarefa e com quem devo articular o trabalho. 
Q13. Durante a execução dos meus projetos identifico desvios que me levam 
a ajustar o plano para atingir os objetivos. 
Q14. Controlo os meus impulsos em situações de tensão 
Q20. Quando alguém me critica, tento perceber se as críticas têm 
fundamento. 
 

O item 7 deveria estar calculado de forma inversa. 
 
Tendo em conta que há 5 pontos na escala e que há 9 itens, a pontuação varia 
entre os 9 e os 45 pontos. 

Para interpretar os resultados, definimos 5 níveis de desempenho 
relativamente à média, adaptados ao contexto búlgaro: 
 
Muito abaixo da média - 14 a 23 pontos 
Abaixo da média - 24 a 26 pontos 
Dentro da média - 27 a 31 pontos 
Acima da média - 32 a 37 pontos  
Muito acima da média - 38 a 45 pontos. 
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3.2.3. Informação estatística 

 
1. Estatística descritiva 

 

Tabela I – Frequência da amostra BÚLGARA (N=225) 

Variável N % 

Sexo 
Masculino 
Feminino 

 
 

96 
129 

 
 

42,7 
57,3 

Idade 
16 a 25 
26 a 35 
36 a 45 
46 a 55 
57 56 a 65 
> 65 

 
67 
77 
39 
21 
8 
-- 

 
31,6 
36,3 
18,4 
9,9 
3,8 
-- 

Educação 
< Ensino Básico 
Ensino Básico  
Ensino Secundário 

(incompleto) 
Ensino Secundário 
Licenciatura (incompleto) 
Licenciatura 

 
 

-- 
-- 
39 
6 
46 
134 

 

 
-- 
--- 

17,3 
2,7 
20,4 
59,6 

 
Experiência Profissional 

Nenhuma ou estudante 
Pouca experiência (3 anos) 
Alguma experiência (3 a 7 ano  
Bastante experiência (> 7 ano  
 

Grupo-alvo 
AP 
PME 
PSPE 

 
 

64 
55 
30 
76 
 

 
51 
99 
75 

 
 

28,4 
24,4 
13,3 
33,8 

 
 

22,5 
44,0 
33,3 

 
Como podemos verificar na tabela anterior, há um equilíbrio de género (42,7% 
de homens e 57,3% de mulheres), o maior grupo etário é aquele entre os 26 e 
os 35 anos, representando 67,9% da amostra, e o grupo menos representativo 
é o que varia entre os 56 e os 65 (3,8%). A grande maioria da amostra é 
detentora de um grau académico (59,6%) ou frequentou o ensino superior 
(20,4%), sendo que 17,3% não completou o ensino secundário e 2,7% 
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completou. Em termos de experiência profissional, 33,8% tem mais de 7 anos de 
experiência, 13,3% tem alguma experiência, 24,4% tem pouca, e 28,4% não tem 
qualquer experiência. Os três grupos que definem o público-alvo são mais ou 
menos equivalentes, com uma ligeira maior representatividade do grupo das 
PME. 

2. Diferenças de género 

Antes de começar a análise da validade do teste é importante verificar se os 
homens e as mulheres são avaliados de forma distinta em cada um dos itens. 
Este procedimento tem como objetivo assegurar que não existe discriminação 
de género nos testes que serão disponibilizados em futuros processos de 
seleção. O género é avaliado de forma diferente e com significância estatística 
no item: Q12. Começo sempre pelas tarefas que menos gosto [Z(U)=-2.047; 
p=.025].  Assim, removemos o item Q12 da escala uma vez que o objetivo é 
“apresentar um instrumento neutro de género”. 

3. Validade do instrumento 
Os dados obtidos neste estudo não são paramétricos (não obedecem a uma 
curva normal). Analisámos as diferenças de género com os itens da escala (U 
de Mann-Whitney) e esta análise identificou 1 item com uma diferença entre 
homens e mulheres estatisticamente significativa (descrita anteriormente). 
Prosseguimos com o estudo da homogeneidade da escala com os restantes 19 
itens, o que revelou um alpha de Cronbach de 0,75, o que nos parece um bom 
indicador de consistência interna do instrumento. Quanto maiores os valores 
obtidos na escala pelos participantes, maiores as suas aptidões profissionais. 

Ainda que a escala tenha uma boa consistência interna, optámos por uma atitude 
mais conservadora e analisámos as correlações entre os itens, excluindo todas 
aquelas que não eram estatisticamente significativas com 99% de confiança. 
Com esta ação, temos uma escala com 9 itens (Q1, Q2, Q3, Q7, Q8, Q10, Q13, 
Q14, Q20), conseguindo um alpha de Cronbach de 0,85. Os empregadores e os 
avaliadores podem usar esta escala de 9 itens para fazerem a distinção entre 
candidatos com um maior grau de confiança no que diz respeito às competências 
profissionais. 

Resumindo, podemos dizer que a escala de 20 itens avaliada nestes 3 grupos-
alvo búlgaros demonstrou diferenças estatisticamente significativas entre 
homens e mulheres, pelo que 1 item foi retirado. Os 19 itens restantes (imparciais 
no género) foram testados para que tivessem, de um ponto de vista conceptual 
e empírico, a robustez estatística necessária para que o instrumento fosse 
considerado válido para avaliar competências profissionais: Restaram 9 itens.  
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Tabela II – Fiabilidade (Q1, Q2, Q3, Q7, Q8, Q10, Q13, Q14, Q20). 
 

Cronbach's Alpha N de Itens 
,85 9 
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Tabela III – Correlações entre itens (Q1, Q2, Q3, Q7, Q8, Q10, Q13, Q14, Q20) 

 
Q1. Q2. Q3. Q7. Q8. I Q10. . Q13. Q14. Q20. 

Q1. Tomo iniciativa, experimentando novas formas de realizar as minhas 
tarefas 

1 ,507** ,388** ,358** ,342** ,382** ,317** ,398** ,424** 
         
         

Q2. Gosto de novos desafios, o que me obriga a pensar em novas 
formas de realizar as minhas tarefas / o meu trabalho 

 1 ,523** ,385** ,391** ,393** ,313** ,395** ,449** 
         
         

Q3. Gosto de apresentar soluções quando percebo que uma situação 
pode ser melhorada. 

  1 ,347** ,424** ,569** ,317** ,443** ,404** 
         
         

Q7. Prefiro que sejam outros a estabelecer as minhas prioridades    1 ,235** ,226** ,237** ,208** ,294** 
         
         

Q8. Concentro-me no que é mais importante e não me distraio com 
outras atividades. 

    1 ,407** ,359** ,482** ,361** 
         
         

Q10. Considero importante saber exatamente quem é responsável por 
cada tarefa e com quem devo articular o trabalho. 

     1 ,339** ,410** ,496** 
         
         

Q13. Durante a execução dos meus projetos identifico desvios que me 
levam a ajustar o plano para atingir os objetivos. 

      1 ,374** ,458** 
         
         

Q14. Controlo os meus impulsos em situações de tensão        1 ,376** 
         
         

Q20. Quando alguém me critica, tento perceber se as críticas têm 
fundamento. 

        1 
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De acordo com os dados estatísticos obtidos pelos participantes da amostra para 
estes 9 itens, estabelecemos 5 níveis de desempenho: 14 a 23 pontos (nível 
muito baixo); 24 a 26 pontos (nível baixo); 27 a 31 pontos (nível médio); 32 a 37 

pontos (nível alto); e 38 a 45 pontos (bastante acima). 

Tabela IV – Nível de competência (Bulgária) 

 

 

 

 

 Frequência Percentagem 
Percentagem 

Válida 
Percentagem 
Cumulativa 

Número 
total de 
Pontos 

14,00 1 ,4 ,4 ,4 
16,00 1 ,4 ,4 ,8 
18,00 2 ,8 ,8 1,6 
19,00 12 4,6 4,9 6,5 
20,00 3 1,2 1,2 7,7 
21,00 9 3,5 3,7 11,4 
22,00 17 6,6 6,9 18,3 
23,00 4 1,5 1,6 19,9 
24,00 20 7,7 8,1 28,0 
25,00 16 6,2 6,5 34,6 
26,00 18 6,9 7,3 41,9 
27,00 18 6,9 7,3 49,2 
28,00 13 5,0 5,3 54,5 
29,00 7 2,7 2,8 57,3 
30,00 5 1,9 2,0 59,3 
31,00 2 ,8 ,8 60,2 
32,00 7 2,7 2,8 63,0 
33,00 9 3,5 3,7 66,7 
34,00 5 1,9 2,0 68,7 
35,00 9 3,5 3,7 72,4 
36,00 6 2,3 2,4 74,8 
37,00 10 3,9 4,1 78,9 
38,00 12 4,6 4,9 83,7 
39,00 11 4,2 4,5 88,2 
40,00 10 3,9 4,1 92,3 
41,00 1 ,4 ,4 92,7 
42,00 8 3,1 3,3 95,9 
43,00 5 1,9 2,0 98,0 
44,00 3 1,2 1,2 99,2 
45,00 2 ,8 ,8 100,0 
Total 246 95,0 100,0  
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ANEXO 3.3 – QUESTIONÁRIO SOBRE COMPETÊNCIAS GERAIS PARA A 
EMPREGABILIDADE (ITÁLIA) 
 
3.3.1. Teste 

 

3.3.2. Pontuação & Interpretação 

 

3.3.3. Informação estatística 
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3.3.1. Teste 
Competenze Professionali 

 
Di seguito troverai una serie di affermazioni sui comportamenti adottati in specifiche situazioni. Identifica 
con quale frequenza adotti realmente tali comportamenti, indipendentemente da come vorresti o da 
come sarebbe più consono agire in tali situazioni. 
Non ci sono risposte corrette o sbagliate. Ci sono solamente diversi modi di affrontare e gestire le 
situazioni. Sii più onesto possibile nella compilazione. 

1 2 3 4 5 

Quasi mai Raramen
te 

A volte Frequentemente Quasi ogni volta 

 
1) Prendo l’iniziativa, sperimentando nuovi modi di svolgere i 

miei compiti giornalieri.  
 1 2 3 4 5
  

2) Mi piacciono le nuove sfide che mi spingono a pensare a nuovi 
modi di svolgere i miei compiti ed il mio lavoro. 

 1 2 3 4 5
  

3) Mi piace proporre nuove soluzioni quando vedo che una 
situazione può essere migliorata. 

 1 2 3 4 5
  

4) Non mi piace quando viene proposta una nuova metodologia 
che mi impone di modificare il modo in qui lavoro. 

 1 2 3 4 5
  

5) Ho bisogno di essere motivato per svolgere compiti inerenti il 
lavoro. 

 1 2 3 4 5
  

6)      Mi piace la routine e cerco di evitare cambiamenti nella vita di 
tutti i giorni. 

    1 2 3 4 5 

7) Preferisco che siano altri a stabilire le mie priorità  1 2 3 4 5
  

8) Mi concentro su ciò che è più importante e non mi lascio 
distrarre da altre attività. 

 1 2 3 4 5
  

9)     Non riesco a completare l’esecuzione di un mio compito nei 
tempi inizialmente stimati 

 1 2 3 4 5
  

10) Ritengo importante sapere chi sia esattamente responsabile di 
ogni mio compito ed a chi dovrei pertanto rivolgermi. 

 1 2 3 4 5
  

11)    Quando sto sviluppando un’attività importante eseguo vari 
compiti. Risulta difficile procedere passo dopo passo. 

 1 2 3 4 5
  

12) Inizio sempre con i compiti che mi piacciono meno.  1 2 3 4 5
  

13) Durante lo svolgimento dei miei progetti, identifico gli imprevisti 
che mi possono spingere a modificare il mio piano d’azione al 
fine di raggiungere i miei obiettivi. 

 1 2 3 4 5
  

14) In una situazione di tensione, so gestire i miei impulsi.  1 2 3 4 5
  

15) Mi sento a mio agio quando parlo in pubblico.  1 2 3 4 5
  

16) Quando qualcuno non è gentile con me, adotto un 
comportamento simile. 

 1 2 3 4 5
  

17) Quando fallisco mi lamento e biasimo me stesso.  1 2 3 4 5
  

18)   Penso che preoccuparsi di come ognuno si senta all’interno del 
team sia una perdita di tempo dato che agire rapidamente è ben più 
necessario. 

 1 2 3 4 5 

19) Quando qualcuno mi chiede qualcosa di inappropriato, dico di 
‘no’ facilmente. 

 1 2 3 4 5
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20) Quando qualcuno mi critica, cerco di capire se lei/lui abbia 
ragione nel pormi tale critica. 

 1 2 3 4 5
  

 
3.3.2. Pontuação & Interpretação 
 
A análise estatística determinou que na Itália, apenas 5 itens (dos 20 da escala) tem 
poder discriminatório e a sensibilidade para comparar diferentes candidatos/as. 
Assim, os itens a utilizar na Itália pelos empregadores e avaliadores são:  

Q1. Tomo iniciativa, experimentando novas formas de realizar as minhas tarefas 
Q2. Gosto de novos desafios, o que me obriga a pensar em novas formas de 

realizar as minhas tarefas / o meu trabalho 
Q6. Gosto de rotinas e evito alterar a minha rotina diária. 
Q13. Durante a execução dos meus projetos identifico desvios que me levam a 

ajustar o plano para atingir os objetivos. 
Q17. Quando falho, lamento-me e culpo-me. 
 

O item 17 deveria estar calculado de forma inversa. 
 
Tendo em conta que há 5 pontos na escala e que há 5 itens, a pontuação varia entre 
os 5 e os 25 pontos. 

Para interpretar os resultados, definimos 5 níveis de desempenho relativamente à 
média, adaptados ao contexto italiano: 
 
Muito abaixo da média - 7 a 13 pontos 
Abaixo da média - 14 a 15 pontos 
Dentro da média - 16 a 17 pontos 
Acima da média - 18 a 19 pontos  
Muito acima da média - 20 a 25 pontos. 
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3.3.3. Informação estatística 
 

1. Estatística descritiva 
 

 
Tabela 1 – Frequência da amostra ITALIANA (N=208) 

Variável N % 

Sexo 
Masculino 
Feminino 

 
 

107 
101 

 
 

51,4 
48,6 

Idade 
16 a 25 
26 a 35 
36 a 45 
46 a 55 
55 a 65 
>66 

 
116 
80 
7 
3 
2 
-- 

 
55,8 
38,5 
34 
1,4 
1,0 
-- 

Educação 
< Ensino Básico 
Ensino Básico 
Ensino Secundário 

(incompleto) 
Ensino Secundário 
Licenciatura (incompleto) 
Licenciatura 

 
1 
--- 
8 
46 
59 
94 

 
0,5 
--- 
3,8 
22,1 
28,4 
45,2 

 
Experiência Profissional 

Nenhuma ou estudante 
Pouca experiência (3 anos) 
Alguma experiência (3 a 7 
anos) 
Bastante experiência (> 7 
anos) 

 
Grupo-alvo 

AP 
PME 
PSPE 

 

 
 

78 
65 
43 
22 
 

 
69 
70 
69 
 

 
 

37,5 
31,3 
20,7 
10,6 

 
 

33,2 
33,7 
33,2 

 

 

Como podemos verificar na tabela anterior, há um equilíbrio de género (48,6% de mulheres e 51,4% 

de homens), o maior grupo etário é aquele entre os 16 e os 25 anos, representando 55,8% da amostra, 

e o grupo menos representativo é o que varia entre os 56 e os 65 (1,0%). A grande maioria da amostra 

é detentora de um grau académico (45,2%), 28,4% frequentou o ensino superior, 22,1% completou o 
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ensino secundário e 3,8% não o completou. Em termos de experiência, 10,6% tem mais de 7 anos de 

experiência profissional, 20,7% tem alguma experiência, 31,3% tem pouca, e 37,5% não tem qualquer 

experiência. Os três grupos que definem o público-alvo são equivalentes. 

2. Diferenças de género 

Antes de começar a análise da validade do teste é importante verificar se os homens 
e as mulheres são avaliados de forma distinta em cada um dos itens. Este 
procedimento tem como objetivo assegurar que não existe discriminação de género 
nos testes que serão disponibilizados em futuros processos de seleção. Podemos, em 
seguida, verificar que o género é avaliado de forma diferente e estatisticamente 
significativa no item: Q3. Gosto de apresentar soluções quando percebo que uma 
situação pode ser melhorada [Z(U)=2.840; p=.005], Q4. Não gosto quando é proposto 
um novo método que me obrigue a alterar a forma como trabalho [Z(U)=-2.757; 
p=.006],Q7. Prefiro que sejam outros a estabelecer as minhas prioridades [Z(U)=- 
3.737; p=.000], Q8. Concentro-me no que é mais importante e não me distraio com 
outras atividades [Z(U)=2.270; p=.007], eQ18. Considero que tentar saber o que todos 
os elementos da equipa pensam é uma perda de tempo, pois é necessário agir 
rapidamente [Z(U)=2.896; p=.004].  Assim, teremos de avançar para a remoção 
destes itens da escala uma vez que o objetivo é “apresentar um instrumento neutro 
de género”. 

3. Validade do instrumento 
Os dados obtidos neste estudo não são paramétricos (não obedecem a uma curva 
normal). Analisámos as diferenças de género com os itens da escala (U de Mann-
Whitney) e esta análise identificou 5 itens com diferenças entre homens e mulheres 
estatisticamente significativas (descritas anteriormente). Prosseguimos com o estudo 
da homogeneidade da escala com os restantes 15 itens, o que revelou um alpha de 
Cronbach de 0,63. Decidimos eliminar o item Q11 para melhorar o alpha, e com 14 
itens o alpha de Cronbach é de 0,66, o que nos parece um bom indicador de 
consistência interna do instrumento. Quanto maiores os valores obtidos na escala 
pelos participantes, maiores as suas aptidões profissionais. Ainda que a escala tenha 
uma consistência interna razoável, optámos por uma atitude mais conservadora e 
analisámos as correlações entre os itens, excluindo todas aquelas que não eram 
estatisticamente significativas com 95% de confiança. Com esta ação, temos uma 
escala com 5 itens (Q1, Q2, Q6, Q13, Q17), conseguindo um alpha de Cronbach de 
0,67. Os empregadores e os avaliadores podem usar esta escala de 5 itens para 
fazerem a distinção entre candidatos com um maior grau de confiança no que diz 
respeito às competências profissionais. 

Resumindo, podemos dizer que a escala de 20 itens avaliada nestes 3 grupos-alvo 
italianos demonstrou diferenças estatisticamente significativas entre homens e 
mulheres, pelo que 5 itens foram retirados. Estes 15 itens restantes (imparciais no 
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género) foram testados para que tivessem, de um ponto de vista conceptual e 
empírico, a robustez estatística necessária para que o instrumento fosse considerado 
válido para avaliar competências profissionais: dos 15 itens iniciais, ficaram 5. 

Tabela II – Fiabilidade (Q1, Q2, Q6, Q13, Q17) 

 

Cronbach's Alpha N de Itens 

,67 5 
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Tabela III – Correlações entre itens (Q1, Q2, Q6, Q13, Q17) 

 Q1. Q2. Q6. Q13. Q17. 

Q1. Tomo iniciativa, experimentando novas 
formas de realizar as minhas tarefas 

1 ,611** ,460** ,388** ,201** 

Q2. Gosto de novos desafios, o que me obriga 
a pensar em novas formas de realizar as 
minhas tarefas / o meu trabalho 

 1 ,458** ,217** ,151* 

Q6. Gosto de rotinas e evito alterar a minha 
rotina diária. 

  1 ,181** ,137* 

Q13. Durante a execução dos meus projetos 
identifico desvios que me levam a ajustar o 
plano para atingir os objetivos. 

   1 ,153* 

Q17. Quando falho, lamento-me e culpo-me.     1 

 
De acordo com os dados estatísticos obtidos pelos participantes da amostra para 
estes 5 itens, estabelecemos 5 níveis de desempenho: 7 a 13 pontos (nível muito 
baixo); 14 a 15 pontos (nível baixo); 16 a 17 pontos (nível médio); 18 a 19 pontos 
(nível alto); e 20 a 25 pontos (bastante acima). 

Tabela IV – Nível de competência (Itália) 

 Frequência 
Percenta

gem 
Percentagem 

Válida 
Percentagem 
Cumulativa 

Número 
total de 
pontos 

7,00 1 ,0 ,5 ,5 

9,00 2 ,0 1,0 1,4 
10,00 1 ,0 ,5 1,9 

11,00 7 ,0 3,4 5,3 

12,00 19 ,0 9,1 14,4 
13,00 19 ,0 9,1 23,6 

14,00 16 ,0 7,7 31,3 

15,00 26 ,0 12,5 43,8 
16,00 21 ,0 10,1 53,8 

17,00 25 ,0 12,0 65,9 

18,00 18 ,0 8,7 74,5 
19,00 13 ,0 6,3 80,8 

20,00 18 ,0 8,7 89,4 

21,00 8 ,0 3,8 93,3 
22,00 8 ,0 3,8 97,1 

23,00 3 ,0 1,4 98,6 

24,00 2 ,0 1,0 99,5 
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25,00 1 ,0 ,5 100,0 
Total 208 ,0 100,0  
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ANEXO 3.4 – QUESTIONÁRIO SOBRE COMPETÊNCIAS GERAIS PARA A 
EMPREGABILIDADE (PORTUGAL) 
 
3.4.1. Teste 

 
3.4.2. Pontuação & Interpretação 

 
3.4.3. Informação estatística 
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3.4.1. Teste 
 

Inventário de Competências Profissionais 
 
Abaixo poderá encontrar um conjunto de afirmações relativas à forma como age no seu dia a dia. 
Identifique a frequência com que cada uma das afirmações acontece, tendo em consideração como 
efetivamente se costuma comportar e não como acha que se deveria comportar. Não existem respostas 
certas ou erradas; são apenas diferentes formas de lidar com as situações. Seja o mais sincero 
possível. 

1 2 3 4 5 

Quase nunca Raramente Às vezes Frequentemente Quase sempre 

 
1) Eu tenho iniciativa, procurando novas formas de fazer as 

minhas tarefas. 
 1 2 3 4 5
  

2) Gosto de novos desafios, que me forcem a pensar em novas 
formas de desenvolver as minhas tarefas/trabalho. 

 1 2 3 4 5
  

3) Gosto de apresentar soluções quando vejo que certas situações 
podem ser melhoradas. 

 1 2 3 4 5
  

4) Eu não gosto quando me é proposto um novo método que me 
força a alterar a forma como trabalho. 

 1 2 3 4 5
  

5) Preciso de ser motivado para as tarefas relacionadas com o 
trabalho. 

 1 2 3 4 5 

6)      Gosto de rotinas e evito fazer alterações ao meu dia a dia.     1 2 3 4 5 

7) Prefiro que sejam os outros a definir as minhas prioridades.  1 2 3 4 5 
8) Eu foco-me no que é mais importante e não me deixo distrair 

por outras atividades. 
 1 2 3 4 5
  

9)     Não sou capaz de cumprir com a execução das minhas tarefas 
dentro do tempo que inicialmente previ. 

 1 2 3 4 5
  

10) Considero ser importante saber exatamente quem são os 
responsáveis por cada tarefa e com quem devo articular o meu 
trabalho. (Org) 

 1 2 3 4 5
  

11)    Quando estou a desenvolver uma atividade importante, faço 
várias tarefas ao mesmo tempo. É muito difícil para mim 
avançar passo a passo. 

 1 2 3 4 5
  

12) Começo sempre por fazer as tarefas que gosto menos. (Org)  1 2 3 4 5 
13) Durante o desenvolvimento dos meus projetos, sou capaz de 

identificar os desvios que provocaram o ajustamento do plano 
de atividades de forma a ser capaz de alcançar os objetivos. 

 1 2 3 4 5
  

14) Numa situação de tensão, sou capaz de gerir os meus impulsos.  1 2 3 4 5 
15) Sinto-me à vontade quando falo em público.  1 2 3 4 5 
16) Quando alguém não é simpático comigo, eu terei uma resposta 

similar. 
 1 2 3 4 5 

17) Quando falho, eu lamento-me e culpo-me por essa situação.  1 2 3 4 5 
18)  Penso que ver como todos se sentem na equipa é uma perda de 

tempo, já que agir rapidamente é o necessário. 
 1 2 3 4 5 

19) Quando alguém me pede algo inapropriado, eu digo que “não” 
com facilidade. 

 1 2 3 4 5
  

20) Quando alguém me critica, eu procuro perceber se a pessoa 
está correta no que disse. 

 1 2 3 4 5
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3.4.2. Pontuação & Interpretação 

 
A análise estatística determinou que em Portugal, apenas 10 itens (dos 20 da escala) 
tem poder discriminatório e a sensibilidade para comparar diferentes candidatos/as. 
Assim, os itens a utilizar na Portugal pelos empregadores e avaliadores são:  

Q2. Gosto de novos desafios, o que me obriga a pensar em novas formas de realizar 
as minhas tarefas / o meu trabalho. 

Q4. Não gosto quando é proposto um novo método que me obrigue a alterar a forma 
como trabalho. 

Q5. Preciso de motivação para realizar tarefas relacionadas com o trabalho. 

Q8. Concentro-me no que é mais importante e não me distraio com outras atividades. 

Q9. Não consigo executar as tarefas no tempo que previ inicialmente. 

Q10. Considero importante saber exatamente quem é responsável por cada tarefa e 
com quem devo articular o trabalho. 

Q11. Executo várias tarefas quando estou a desenvolver uma atividade importante. 
É muito difícil avançar passo-a-passo. 

Q13. Durante a execução dos meus projetos identifico desvios que me levam a 
ajustar o plano para atingir os objetivos. 

Q14. Controlo os meus impulsos em situações de tensão. 

Q20. Quando alguém me critica, tento perceber se as críticas têm fundamento. 
 
Itens 4, 5, 9 and 11 devem ser calculdos de forma inversa. 
 
Tendo em conta que há 5 pontos na escala e que há 10 itens, a pontuação varia entre 
os 10 e os 50 pontos. 

Para interpretar os resultados, definimos 5 níveis de desempenho relativamente à 
média, adaptados ao contexto português: 
 
Muito abaixo da média – até 32 pontos 
Abaixo da média - 33 a 35 pontos 
Dentro da média - 36 a 37 pontos 
Acima da média - 38 a 40 pontos  
Muito acima da média – 41 pontos ou mais. 
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3.4.3. Informação estatística 
 

1. Estatística descritiva 
 

Tabela I – Frequência da amostra PORTUGUESA (N=224) 

Variável N % 

Sexo 
Masculino 
Feminino 

 
 

89 
135 

 
 

39,7 
60,3 

Idade 
16 a 25 
26 a 35 
36 a 45 
46 a 55 
55 a 65 
>66 

 
128 
54 
25 
8 
4 
1 

 
58,2 
24,5 
11,4 
3,6 
1,8 
.5 

Educação 
< Ensino Básico 
Ensino Básico 
Ensino Secundário 

(incompleto) 
Ensino Secundário 
Licenciatura (incompleto) 
Licenciatura 

 
1 
16 
17 
57 
35 
98 

 
0,4 
7,1 
7,6 
25,4 
15,6 
43,8 

 
Experiência Profissional 

Nenhuma ou estudante 
Pouca experiência (3 anos) 
Alguma experiência (3 a 7 
anos) 
Bastante experiência (> 7 
anos) 

 
Grupo-alvo 

AP 
PME 
PSPE 

 

 
 

64 
61 
41 
20 
 

 
72 
71 
81 
 

 
 

34,4 
32,8 
22,0 
10,8 

 
 

32,1 
31,7 
36,2 

 

 

Como podemos verificar na tabela anterior, há um equilíbrio de género (60,3% de 
mulheres e 39,7% de homens), o maior grupo etário é aquele entre os 16 e os 25 
anos, representando 58,2% da amostra. A grande maioria da amostra é detentora de 
um grau académico (43,8%), 15,6% frequentou o ensino superior, 25,4% completou o 
ensino secundário e 7,6% não o completou. Em termos de experiência, 10,8% tem 
mais de 7 anos de experiência profissional, 22,0% tem alguma experiência, 32,8% 
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tem pouca, e 34,4% não tem qualquer experiência. Os três grupos que definem o 
público-alvo são mais ou menos equivalentes, com uma baixa representatividade do 
grupo de PSPE. 

 

2. Diferenças de género 
Antes de começar a análise da validade do teste é importante verificar se os homens 
e as mulheres são avaliados de forma distinta em cada um dos itens. Este 
procedimento tem como objetivo assegurar que não existe discriminação de género 
nos testes que serão disponibilizados em futuros processos de seleção. Podemos, 
em seguida, verificar que o género é avaliado de forma diferente e estatisticamente 
significativa no item: Q1. Tomo iniciativa, experimentando novas formas de realizar 
as minhas tarefas [Z(U)=-2.743; p=.006], Q3. Gosto de apresentar soluções quando 
percebo que uma situação pode ser melhorada [Z(U)=-2.744; p=.006],Q7. Prefiro que 
sejam outros a estabelecer as minhas prioridades [Z(U)=-4.371; p=.000], Q17. 
Quando falho, lamento-me e culpo-me [Z(U)=2.527; p=.011], Q18”. Considero que 
tentar saber o que todos os elementos da equipa pensam é uma perda de tempo, 
pois é necessário agir rapidamente [Z(U)=-2.471; p=.013].  Assim, teremos de 
avançar para a remoção destes itens da escala uma vez que o objetivo é “apresentar 
um instrumento neutro de género”. 

 

3. Validade do instrumento 

Os dados obtidos neste estudo não são paramétricos (não obedecem a uma curva 
normal). Analisámos as diferenças de género com os itens da escala (U de Mann-
Whitney) e esta análise identificou 5 itens com diferenças entre homens e mulheres 
estatisticamente significativas (descritas anteriormente). Prosseguimos com o estudo 
da homogeneidade da escala com os restantes 15 itens, o que revelou um alpha de 
Cronbach de 0,76, o que nos parece um bom indicador de consistência interna do 
instrumento. Quanto maiores os valores obtidos na escala pelos participantes, 
maiores as suas aptidões profissionais. Ainda que a escala tenha uma boa 
consistência interna, optámos por uma atitude mais conservadora e analisámos as 
correlações entre os itens, excluindo todas aquelas que não eram estatisticamente 
significativas com 99% de confiança. Com esta ação, temos uma escala com 10 itens 
(Q2, Q4, Q5, Q8, Q9, Q10, Q11, Q13, Q14 e Q20), conseguindo um alpha de 
Cronbach de 0,88. Os empregadores e os avaliadores podem usar esta escala de 10 
itens para fazerem a distinção entre candidatos com um maior grau de confiança no 
que diz respeito às competências profissionais. 

Resumindo, podemos dizer que a escala de 20 itens avaliada nestes 3 grupos-alvo 
portugueses demonstrou diferenças estatisticamente significativas entre homens e 
mulheres, pelo que 8 itens foram retirados. Os 15 itens restantes (imparciais no 
género) foram testados para que tivessem, de um ponto de vista conceptual e 
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empírico, a robustez estatística necessária para que o instrumento fosse considerado 
válido para avaliar competências profissionais: dos 15 itens iniciais, ficaram 10 com o 
poder discriminatório e a sensibilidade para comparar diferentes candidatos.  

Tabela II – Fiabilidade (Q2, Q4, Q5, Q8, Q9, Q10, Q11, Q13, Q14 e Q20) 

Cronbach's Alpha N de Itens 

,88 10 
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Tabela III – Correlações entre itens (Q2, Q4, Q5, Q8, Q9, Q10, Q11, Q13, Q14 e Q20) 

 Q2.  Q4.  Q5.  Q8. Q9. . Q10.  Q11.  Q13.  Q14.  Q20. 

Q2. Gosto de novos desafios, o que me obriga a pensar 
em novas formas de realizar as minhas tarefas / o meu 
trabalho 

1 ,279** ,364** ,422** ,576** ,672** ,377** ,601** ,491** ,642** 

Q4. Não gosto quando é proposto um novo método que 
me obrigue a alterar a forma como ( 

 1 ,280** ,221** ,196** ,298** ,110** ,278** ,376** ,343** 

Q5. Preciso de motivação para realizar tarefas 
relacionadas com o trabalho. 

  1 ,373** ,461** ,454** ,284** ,356** ,453** ,417** 

Q8. Concentro-me no que é mais importante e não me 
distraio com outras atividades. 

   1 ,460** ,478** ,347** ,411** ,379** ,430** 

Q9. Não consigo executar as tarefas no tempo que previ 
inicialmente. 

    1 ,614** ,517** ,441** ,423** ,521** 

Q10. Considero importante saber exatamente quem é 
responsável por cada tarefa e com quem devo articular o 
trabalho. 

     1 ,480** ,580** ,524** ,701** 

Q11. Executo várias tarefas quando estou a desenvolver 
uma atividade importante. É muito difícil avançar passo-a-
passo. 

      1 ,302** ,299** ,425** 

Q13. Durante a execução dos meus projetos identifico 
desvios que me levam a ajustar o plano para atingir os 
objetivos. 

       1 ,403** ,556** 

Q14. Controlo os meus impulsos em situações de tensão         1 ,495** 



 

 

 

90 

Q20. Quando alguém me critica, tento perceber se as 
críticas têm fundamento. 

         1 
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De acordo com os dados estatísticos obtidos pelos participantes na soma destes 6 itens, 
estabelecemos 5 níveis de desempenho: até 32 pontos (nível muito baixo); 33 a 35 pontos (nível 
baixo); 36 a 37 pontos (nível médio); 38 a 40 pontos (nível alto); 41 pontos ou mais (bastante acima). 

Tabela IV – Nível de competência (Portugal) 

 Frequência Percentagem Válida 
Percentagem 
Percentagem 

Número total 
de pontos 

23,00 1 ,4 ,4 
26,00 1 ,4 ,9 
28,00 4 1,8 2,7 
29,00 10 4,5 7,1 
30,00 7 3,1 10,3 
31,00 8 3,6 13,8 
32,00 11 4,9 18,8 
33,00 9 4,0 22,8 
34,00 18 8,0 30,8 
35,00 19 8,5 39,3 
36,00 27 12,1 51,3 
37,00 20 8,9 60,3 
38,00 25 11,2 71,4 
39,00 13 5,8 77,2 
40,00 12 5,4 82,6 
41,00 13 5,8 88,4 
42,00 11 4,9 93,3 
43,00 6 2,7 96,0 
44,00 5 2,2 98,2 
45,00 2 ,9 99,1 
46,00 1 ,4 99,6 
47,00 1 ,4 100,0 
Total 224 100,0  

 
Vermelho – Muito baixo 
Laranja – Baixo 
Verde – Média 
Azul – Acima 
Roxo – Muito acima 
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ANEXO 3.5 – QUESTIONÁRIO SOBRE COMPETÊNCIAS GERAIS PARA A EMPREGABILIDADE 
(ESPANHA) 
 
3.5.1. Teste 

 
3.5.2. Pontuação & Interpretação 

 

3.5.3. Informação estatística 
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3.5.1. Teste 

 
Inventario de Competencias Profesionales 

 
Debajo encontrarás un conjunto de frases sobre cómo actúas. Identifica la frecuencia con la que te sucede cada frase, 
pensando sobre cómo te comportas habitualmente y no sobre cómo te gustaría o deberías comportarte. No hay 
respuestas correctas o erróneas; son simplemente diferentes maneras de afrontar las situaciones. Sé lo más sincero 
posible. 

1 2 3 4 5 

Casi nunca Pocas veces Algunas veces Frecuentemente Casi sempre 

 
1) Tomo la iniciativa, probando nuevas formas de hacer las tareas.  1 2 3 4 5 
2) Me gustan los retos, que me mueven a pensar en nuevas maneras de 

desarrollar mis tareas / mi trabajo. 
 1 2 3 4 5
  

3) Me gusta presentar soluciones cuando veo que las situaciones se 
pueden mejorar. 

 1 2 3 4 5 

4) No me gusta cuando se propone un nuevo método que me obliga a 
cambiar la forma de trabajar  

 1 2 3 4 5
  

5) Necesito estar motivado para tareas relacionadas con el trabajo.  1 2 3 4 5 
6)    Me gustan las rutinas y evito hacer cambios en mi día a día.     1 2 3 4 5 

7) Prefiero que sean otros los que fijen mis prioridades.  1 2 3 4 5 
8)     Me centro en lo que es más importante y no me distraigo con otras 
actividades. 

 1 2 3 4 5 

9)     No puedo completar la ejecución de las tareas en el tiempo que 
estimaba incialmente. 

 1 2 3 4 5
  

10) Considero importante saber exactamente quién es responsable de 
cada tarea y con quién debo tratarla. 

 1 2 3 4 5
  

11)    Cuando estoy desarrollando una actividad importante realizo varias 
tareas al mismo tiempo, porque es muy difícil para mí avanzar paso a 
paso 

 1 2 3 4 5 

12) Siempre empiezo por las tareas que menos me gustan.  1 2 3 4 5 
13) Durante la realización de mis proyectos, identifico desviaciones que me 

llevan a ajustar el plan para lograr los objetivos. 
 1 2 3 4 5
  

14) En una situación de tensión, controlo mis impulsos.  1 2 3 4 5 
15) Me siento cómodo hablando en público.  1 2 3 4 5 
16) Si alguien no es amable conmigo, tendrá una respuesta similar.  1 2 3 4 5 
17) Cuando me equivoco me lamento por ello y normalmente me culpo a 

mí mismo. 
 1 2 3 4 5 

18)  Considero que ver cómo se siente cada uno en el equipo es una 
pérdida de tiempo,  porque actuar rápido es necesario. 

 1 2 3 4 5 

19) Cuando alguien me pide algo inapropiado, digo «no» fácilmente.  1 2 3 4 5 
20) Cuando alguien me critica, intento entender si tiene razón en sus 

críticas. 
 1 2 3 4 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.5.2. Pontuação & Interpretação 
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A análise estatística determinou que em Espanha, apenas 6 itens (dos 20 da escala) tem poder 
discriminatório e a sensibilidade para comparar diferentes candidatos/as. Assim, os itens a utilizar 
em Espanha pelos empregadores e avaliadores são:  

Q1. Tomo iniciativa, experimentando novas formas de realizar as minhas tarefas 

Q2. Gosto de novos desafios, o que me obriga a pensar em novas formas de realizar as minhas 
tarefas / o meu trabalho 

Q3. Gosto de apresentar soluções quando percebo que uma situação pode ser melhorada. 

Q8. Concentro-me no que é mais importante e não me distraio com outras atividades. 

Q10. Considero importante saber exatamente quem é responsável por cada tarefa e com quem 
devo articular o trabalho. 

Q20. Quando alguém me critica, tento perceber se as críticas têm fundamento. 

 
Tendo em conta que há 5 pontos na escala e que há 6 itens, a pontuação varia entre os 6 e os 30 
pontos. 

Para interpretar os resultados, definimos 5 níveis de desempenho relativamente à média, 
adaptados ao contexto espanhol: 

 

Muito abaixo da média: menos de 20 pontos 

Abaixo da média: 21-22 pontos 

Dentro da média: 23-24 pontos 

Acima da média: 25 pontos 

Muito acima da média: 26-30 pontos 
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3.5.3. Informação estatística 
 

1. Estatística descritiva 
 

Tabela I – Frequência da amostra ESPANHOLA (N=240) 

Variável N % 

Sexo 
Masculino 
Feminino 

 
 

115 
123 

 
 

48,3 
51,7 

Idade 
16 a 25 
26 a 35 
36 a 45 
46 a 55 
58 56 a 65 
> 65 

 
85 
57 
54 
32 
7 
-- 

 
36,2 
24,3 
23,0 
13,6 
3,0 
-- 

Educação 
< Ensino Básico 
Ensino Básico  
Ensino Secundário (incompleto) 
Ensino Secundário 
Licenciatura (incompleto) 
Licenciatura 

 
 
7 
15 
11 
65 
30 
110 

 

 
2,9 
6,3 
4,6 
27,3 
12,6 
46,2 

 
Experiência Profissional 
Nenhuma ou estudante 
Pouca experiência (3 anos) 
Alguma experiência (3 a 7 anos) 
 Bastante experiência (> 7 anos) 
 
Grupo-alvo 
AP 
PME 
PSPE 

 
 

59 
48 
34 
97 

 
 

90 
83 
67 

 
 

24,8 
20,2 
14,3 
40,8 

 
 

37,5 
34,6 
27,9 

 

Como podemos verificar na tabela anterior, há um equilíbrio de género (48,3% de homens e 51,7% 
de mulheres), o maior grupo etário é o mais jovem (16 a 25 anos) representando 36,2% da amostra, 
e o grupo menos representativo é o que varia entre os 56 e os 65 (3,0%). A grande maioria da 
amostra é detentora de um grau académico (46,2%) frequentou o ensino superior (12,6%) ou 
completou o ensino secundário (27,3%), e 6,3% tem o ensino básico. Em termos de experiência, a 
maioria tem mais de 7 anos de experiência profissional (40,8%), 14,3% tem alguma experiência, 
20,2% tem pouca, e 24,8 % não tem qualquer experiência. Os três grupos que definem o público-
alvo são mais ou menos equivalentes. 
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2. Diferenças de género 

Antes de começar a análise da validade do teste é importante verificar se os homens e as mulheres 
avaliam de forma distinta em cada um dos itens. Este procedimento tem como objetivo assegurar 
que não existe discriminação de género nos testes que serão disponibilizados em futuros processos 
de seleção. Podemos, em seguida, verificar na tabela que se segue que homens e mulheres são 
avaliados de forma diferente e estatisticamente significativa nos itens: Mulheres e homens são 
avaliados de forma diferente e estatisticamente significativa nos itens: Q7. Prefiro que sejam outros 
a estabelecer as minhas prioridades [Z(U)=2.093; p=.036]. Assim, teremos de avançar para a 
remoção destes itens da escala uma vez que o objetivo é desenvolver um instrumento neutro de 
género. 

3. Validade do instrumento 
Os dados obtidos neste estudo não são paramétricos (não obedecem a uma curva normal). 
Analisámos as diferenças de género com os itens da escala (U de Mann-Whitney) e esta análise 
identificou 1 item com uma diferença entre homens e mulheres estatisticamente significativa 
(descrita anteriormente). Prosseguimos com o estudo da homogeneidade da escala com os 
restantes 19 itens, o que revelou um alpha de Cronbach de 0,63. Eliminámos outros itens para 
melhorar a consistência interna da escala (5, 6, 9, 11, 12 e 17), e com 13 itens finais o alpha de 
Cronbach é de 0,70, o que nos parece um bom indicador de consistência interna do instrumento. 
Quanto maiores os valores obtidos na escala pelos participantes, maiores as suas aptidões 
profissionais. Dos restantes 13 itens, verificámos as correlações do item e excluímos todos os que 
não estavam bem correlacionados, com um intervalo de confiança de 95%. Obtivemos um total de 
6 itens (Q1, Q2, Q3, Q8, Q10 e Q20) para medir as aptidões profissionais dos participantes Espanha 
(o que revelou um alpha de Cronbach de 0,64).  

Resumindo, podemos dizer que a escala de 20 itens avaliada nestes 3 grupos-alvo espanhóis 
demonstrou diferenças estatisticamente significativas entre homens e mulheres, pelo que 1 item foi 
retirado. Estes 19 itens restantes (imparciais no género) foram testados para que tivessem, de um 
ponto de vista conceptual e empírico, a robustez estatística necessária para que o instrumento 
fosse considerado válido para avaliar competências profissionais. Os empregadores e os 
avaliadores podem usar estes 6 itens porque possuem um poder e sensibilidade discriminativos 
para comparar diferentes candidatos. 

Tabela II – Fiabilidade (Q1, Q2, Q3, Q8, Q10 e Q20) 

Cronbach's Alpha N de Itens 

,64 6 

 

 

 

Tabela III – Correlações entre itens (Q1, Q2, Q3, Q8, Q10 e Q20) 
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 Q1. Q2. Q3. Q8. Q10. Q20. 
Q1. Tomo iniciativa, experimentando novas 
formas de realizar as minhas tarefas 

1 ,561** ,322** ,186** ,157* ,225** 

Q2. Gosto de novos desafios, o que me 
obriga a pensar em novas formas de realizar 
as minhas tarefas / o meu trabalho 

 1 ,477** ,165* ,223** ,212** 

Q3. Gosto de apresentar soluções quando 
percebo que uma situação pode ser 
melhorada. 

  1 ,142* ,192** ,204** 

Q8. Concentro-me no que é mais importante e 
não me distraio com outras atividades. 

   1 ,147* ,171** 

Q10. Considero importante saber exatamente 
quem é responsável por cada tarefa e com 
quem devo articular o trabalho. 

    1 ,201** 

Q20. Quando alguém me critica, tento 
perceber se as críticas têm fundamento. 

     1 

 

De acordo com os dados estatísticos obtidos pelos participantes na soma destes 6 itens, 
estabelecemos 5 níveis de desempenho: 6 a 20 pontos (nível muito baixo); 21 a 22 pontos (nível 
baixo); 23 a 24 pontos (nível médio); 25 pontos (nível alto); e 26 a 30 pontos (bastante acima). 

 

Tabela IV – Nível de competência (Espanha) 

 Frequência 
Percenta

gem 
Percentagem 

Válida 
Percentagem 
Cumulativa 

Número total de 
pontos 

6,00 1 ,4 ,4 ,4 
13,00 4 1,7 1,7 2,1 
14,00 1 ,4 ,4 2,5 
16,00 2 ,8 ,8 3,4 
17,00 3 1,3 1,3 4,6 
18,00 9 3,8 3,8 8,4 
19,00 10 4,2 4,2 12,6 
20,00 20 8,3 8,4 21,0 
21,00 16 6,7 6,7 27,7 
22,00 24 10,0 10,1 37,8 
23,00 19 7,9 8,0 45,8 
24,00 40 16,7 16,8 62,6 
25,00 36 15,0 15,1 77,7 
26,00 28 11,7 11,8 89,5 
27,00 9 3,8 3,8 93,3 
28,00 3 1,3 1,3 94,5 
29,00 8 3,3 3,4 97,9 
30,00 5 2,1 2,1 100,0 
Total 238 99,2 100,0  
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ANEXO 4 – Exercícios de Análise e Orientação 

para Classificação 

 

EXERCÍCIO 1 

 

A sua empresa prepara, todos os anos, a reunião anual onde apresenta as novas linhas orientadoras para 
os principais clientes e parceiros (fornecedores, representantes de instituições de relevo na área de negócio, 
entidades locais). 

Considerando que a empresa mudou recentemente de instalações e que esta reunião ocorre sempre nos 
primeiros dias de Julho, decidiu-se oferecer um porto-de-honra no jardim exterior a seguir à reunião. 

Uma vez que este evento apresenta algumas novidades, quando comparado com reuniões anteriores (novas 
instalações, reunião no jardim, os trabalhadores também foram convidados, apresentação dos novos 
mercados para onde a empresa quer expandir), o anúncio é feito com a devida antecedência sublinhando 
estas inovações. Até imagens com indicações sobre como a reunião decorreria no jardim são divulgadas. 

Na manhã anterior ao evento, quando decorrem os últimos preparativos, o tempo está instável e não é 
possível saber ao certo se irá chover ou não durante a reunião e o porto-de-honra. 

Imagine que faz parte da equipa que está a organizar o evento, o qual é tão importante para a imagem da 
empresa. Dada a situação, e sem saber o que fazer, pedem-lhe a opinião sobre como agir. 

 

 

Q1. Por favor identifique que problema(s) está a ter.  

Q2. Por favor indique se precisaria de recolher informação adicional e, em caso afirmativo, o que faria.  

Q3. Por favor apresente várias alternativas para resolver o problema e saliente as suas vantagens e 
desvantagens.  

Q4. Das alternativas identificadas em Q3, selecione aquela que considera mais adequada, indicando o que 
faria para implementar a sua ideia.  

Q5. Dada a situação, o que considera ser um bom resultado? Que lições retirou desta situação?  
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EXERCÍCIO 1 - Orientação para Classificação 

 
 1. Identificação 

do problema 
2. Recolha de 
informações 

3. Geração e 
avaliação de 

ideias 

4. Planeamento 
da 

implementação 

5. Avaliação da 
solução 

1.INEXISTENTE Não identifica o 
problema de todo. 

Não se refere à 
recolha de 
informação 
adicional ou a 
informação não é 
pertinente. 

Sem ideias ou não 
se adequa 

Não apresenta 
uma resposta; ou 
não apresenta 
algo diferente do 
que já foi 
apresentado; ou 
apresenta algo 
que não é lógico 
dado o contexto. 

Sem uma ideia 
concreta, ou 
apresentada de 
forma muito 
confusa. 

2. NÍVEL BAIXO Enfatizam-se 
questões não 
relevantes, 
reconhece-se o 
problema 
enquanto um 
pormenor e não 
como a questão 
principal. 

É recolhido um 
conjunto 
incompleto de 
informações, 
incluindo 
questões não 
relevantes, e/ou 
não menciona 
fontes. 

É apresentada 
apenas uma 
alternativa, sem 
vantagens ou 
desvantagens. 

a) não escolhe a 
alternativa que 
parece mais 
óbvia/simples, 
considerando as 
vantagens e 
desvantagens 
apresentadas; 
e/ou b) não 
explica as 
atividades a 
desempenhar. 

Enfatizam-se 
questões não 
relevantes, 
reconhece-se o 
problema 
enquanto um 
pormenor e não 
como a questão 
principal. 

3. INTERMÉDIO Identifica o 
problema mas 
inclui pormenores 
não relevantes. 

É recolhido um 
conjunto 
incompleto de 
informações e/ou 
não menciona 
fontes. 

Uma ideia com 
vantagens e 
desvantagens (ou 
duas ideias sem 
vantagens e 
desvantagens). 

a) Seleciona a 
alternativa que, 
dentro daquelas 
apresentadas e 
considerando as 
vantagens e 
desvantagens 
identificadas na 
questão anterior, 
é a mais 
adequada; b) 
Explica 
rapidamente, e 
sem grandes 
detalhes, as 
atividades a 
desempenhar. 

Apresenta uma 
ideia básica, por 
vezes a inicial 
(sem 
flexibilidade). 
Identifica 
parcialmente, e 
de forma muito 
geral, a lição a 
retirar. 

4. NÍVEL 
ELEVADO 

Identifica 
claramente o 
problema. 

Refere-se à 
recolha de 
informação 
relevante 
indicando as 
fontes. 

Duas ideias com 
vantagens e 
desvantagens. 

a) Seleciona a 
alternativa que, 
dentro daquelas 
apresentadas e 
considerando as 
vantagens e 
desvantagens 
identificadas na 
questão anterior, 
é a mais 
adequada; b) 
Explica 
pormenorizadame
nte as atividades 
a desempenhar 
para ir ao 
encontro da 
opção 
selecionada, e 
apresenta 
alternativas de 
situações que 
podem não jogar 
tão bem com as 
melhores 
previsões. 

Analisa a situação 
pela perspetiva do 
cliente e não 
necessariamente 
pela da empresa. 
Identifica as lições 
mais importantes 
a retirar. 
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1.Identificação do problema  

Q1. Por favor identifique que problema(s) está a ter. 

1.Inexistente: Não identifica o problema de todo 

Exemplos: 

O problema é questionar a credibilidade e a imagem da empresa uma vez que foram divulgadas imagens de um evento que não 
pode ter lugar se chover. Associados a esta situações estão problemas de falta de confiança dos clientes e a possibilidade de 
perda do seu interesse nesta empresa. 
 
2.Nível baixo: Enfatizam-se questões não relevantes, reconhece-se o problema enquanto um pormenor e não como a questão 
principal. (não se mencionam os problemas principais de forma clara e objetiva) 

Exemplos: 

O problema é a mudança de instalações, obrigando a que a reunião anual decorra num jardim exterior, o que a sujeita a condições 
meteorológicas e pode condicionar a sua realização.  

A mudança de instalações da empresa pode levar a problemas com a localização. O segundo problema foi associar o facto de a 
reunião decorrer em Julho com o bom tempo. 

 

3.Nível intermédio: Identifica o problema mas inclui pormenores não relevantes (não é claro) 

Exemplos: 

A instabilidade do tempo e o facto de a realização da reunião no jardim já ter sido anunciada. 

 

4.Nível elevado: Identifica claramente o problema (de forma clara e objetiva) 

Exemplos: 

A instabilidade do tempo.  

A instabilidade do tempo e falta de planeamento de alternativas. 

 

2.Recolha de informação 

Q2. Por favor indique se precisaria de recolher informação adicional e, em caso afirmativo, o que faria. 

1.Inexistente: Não se refere à recolha de informação adicional ou a informação não é pertinente. 

Exemplos: 

Reportaria a situação à Direção Geral da empresa para que pudessem ser apresentadas as medidas necessárias para resolver a 
situação. 

 

2.Nível baixo: É recolhido um conjunto incompleto de informações, incluindo questões não relevantes, e/ou não menciona fontes. 

Exemplos: 

Discute alternativas com as pessoas responsáveis pela reunião. 

Fala com os trabalhadores da empresa e com o resto da equipa para saber exatamente o que se passa e que ideias têm. 

 

3.Nível intermédio: É recolhido um conjunto incompleto de informações e/ou não menciona fontes. 

Um exemplo do nível 4. 

Precisaria de mais informação sobre outros locais onde a reunião poderia ter lugar dada a instabilidade do tempo. 

Precisaria de mais informação adicional como o local exato, o número de convidados, ou a forma como a inovação deveria ocorrer. 
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4.Nível elevado: Refere-se à recolha de informação relevante indicando as fontes 

Exemplos: 

Tentaria, inicialmente, perceber se as condições meteorológicas poderiam afetar a reunião, visitando o local e falando com os 
organizadores de cada parte do evento (reunião + porto-de-honra). Verificaria a previsão meteorológica num sítio da Internet 
credível. Numa reunião com os envolvidos, tentaria pensar em várias alternativas para manter os convidados confortáveis, mesmo 
que isso implicasse a mudança de local ou alguns dos planos iniciais do evento. 

 

3.Geração e avaliação de ideias 

Q3. Por favor apresente várias alternativas para resolver o problema e saliente as suas vantagens e desvantagens. 

Exemplos de ideias adequadas: 

Alterar o local para o interior do edifício. Vantagens: Visita às novas instalações, as condições meteorológicas não são relevantes, 
maior conforto. Desvantagens: Os participantes estavam a contar com o evento no jardim, possibilidade de alguma desilusão 

Compra ou aluguer de uma tenda (ou qualquer tipo de cobertura). Vantagens: manter o plano inicial, mais espaço, ar fresco. 
Desvantagens: mais difícil de organizar, mais caro, e não há informação sobre a disponibilidade de tendas. 

alteração da data do evento. Vantagens: realizar o evento conforme planeado; Desvantagens: indisponibilidade dos convidados; 
sem garantia de bom tempo 

realizar o evento à semelhança dos anteriores, isto é, sem os trabalhadores. Vantagens: os restantes convidados poderiam ficar no 
interior do edifício. Desvantagens: impossibilidade de parceiros/clientes e trabalhadores participarem na mesma reunião após o 
convite ter sido feito 

 
1.Inexistente: Sem ideias ou não se adequa 

2.Nível baixo: É apresentada apenas uma alternativa, sem vantagens ou desvantagens 

3.Nível intermédio: Uma ideia com vantagens e desvantagens (ou duas ideias sem vantagens e desvantagens) 

4.Nível elevado: Duas ideias com vantagens e desvantagens. 

 

4.Planeamento da implementação 

Q4. Das alternativas identificadas em Q3, selecione aquela que considera mais adequada, indicando o que faria para 
implementar a sua ideia. 

1.Inexistente: Não apresenta uma resposta; ou não apresenta algo diferente do que já foi apresentado; ou apresenta algo que não 
é lógico dado o contexto. 

 

2.Nível baixo: a) não escolhe a alternativa que parece mais óbvia/simples, considerando as vantagens e desvantagens 
apresentadas; e/ou b) não explica as atividades a desempenhar. 

Exemplos: 

As desvantagens de comprar uma tenda ou cobertura é que tal poderá não ser suficiente, dependendo da intensidade da chuva. 
Esta foi a opção escolhida. As atividades passavam por comprar a tenda/cobertura e montá-la no local por ser a forma mais fácil. 

 

3.Nível intermédio: a) Seleciona a alternativa que, dentro daquelas apresentadas e considerando as vantagens e desvantagens 
identificadas na questão anterior, é a mais adequada; b) não explica as atividades a desempenhar, sem grandes detalhes. 

Exemplo 

A desvantagem de alterar o local do evento é não ir ao encontro das expetativas dos convidados. As atividades propostas são: 
mudar o evento para uma sala interior; encontrar uma sala maior e mais confortável; falar com a pessoa responsável e informá-la 
das alterações. 

 

4.Nível elevado: a) Seleciona a alternativa que, dentro daquelas apresentadas e considerando as vantagens e desvantagens 
identificadas na questão anterior, é a mais adequada; b) Explica pormenorizadamente as atividades a desempenhar para ir ao 
encontro da opção selecionada, e apresenta alternativas de situações que podem não jogar tão bem com as melhores previsões. 

Exemplo: 
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A desvantagem de escolher a tenda para o jardim era o custo adicional. As atividades propostas foram: verificar propostas de 
orçamento para alugar a tenda; selecionar um fornecedor e organizar e supervisionar a montagem da tenda nas instalações em 
conjunto com a pessoa responsável pelo evento  (quer pela apresentação quer pelo porto-de-honra) para que tudo ocorra de 
acordo com as suas especificações. selecionar um fornecedor e organizar e supervisionar a montagem da tenda nas instalações 
em conjunto com a pessoa responsável pelo evento  (quer pela apresentação quer pelo porto-de-honra) para que tudo ocorra de 
acordo com as suas especificações. 

 

5.Evaluation da solução 

Q5. Dada a situação, o que considera ser um bom resultado? Que lições retirou desta situação? 

1.Inexistente: Sem uma ideia concreta, ou apresentada de forma muito confusa. 

Exemplo: 

Um bom resultado seria o sucesso da reunião e a passagem da mensagem de forma clara. A lição retirada foi a se que quando 
precisamos de pedir ajuda, devemos fazê-lo de forma o mais clara possível e não podemos planear algo no exterior sem pensar 
num plano B. 

Um bom resultado seria que no dia da reunião estivesse bom tempo para que todos pudessem divertir-se na reunião e no porto-de-
honra. 

 

2.Nível baixo:Apresenta uma ideia básica, por vezes a inicial (sem flexibilidade). Não é capaz de generalizar as lições retiradas, 
consegue apenas aplicá-las à situação específica. 

Exemplo: 
Um bom resultado seria que os convidados ficassem satisfeitos com o evento, e que o evento decorresse como planeado e sem 
problemas. Esta situação é importante para verificar como as pessoas reagem à pressão e a qualidade das decisões tomadas. 

 

3.Nível intermédio:Apresenta uma ideia básica, por vezes a inicial (sem flexibilidade). Identifica parcialmente, e de forma muito 
geral, a lição a retirar. 

Exemplo: 
Um bom resultado seria a participação dos convidados esperados e que a reunião decorresse como esperado. A lição a retirar é 
ter sempre um plano B. 
 

4.Nível elevado:Analisa a situação pela perspetiva do cliente e não necessariamente pela da empresa. Identifica as lições mais 
importantes a retirar. 

Exemplo: 
Um bom resultado seria que os convidados que compareceram na reunião ficassem satisfeitos, e que ficassem com uma boa 
impressão da empresa. Com esta situação devemos aprender que devemos ter sempre um plano alternativo, e que não devemos 
anunciar algo que não controlamos. 
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EXERCÍCIO 2 

 

Um(a) colega fez uma encomenda para um cliente no valor de €10.000. Esta encomenda era urgente. O/A 
colega consultou um fornecedor (na França), solicitando informação sobre a data de entrega, e recebeu a 
indicação que demoraria um máximo de 5 dias úteis. O/A colega indicou que informaria o cliente por SMS 
mal a encomenda chegasse. 

Após 5 dias úteis, o cliente deslocou-se às instalações da empresa para levantar a encomenda. A mesma 
ainda não tinha chegado e o/a colega estava de folga nesse dia. 

Quando o cliente se apercebeu que a encomenda ainda não estava disponível ficou bastante transtornado 
e disse que precisava realmente do material para não atrasar a sua atividade. O cliente disse ainda que isto 
significava uma perda de confiança na empresa. De facto, ela era já um cliente antigo e leal (encomendando 
sempre bastante material e pagando sempre a tempo). 

Tendo em conta a situação, indique como agiria. 

 

Q1. Por favor identifique que problema(s) está a ter. 

Q2. Por favor indique se precisaria de recolher informação adicional e, em caso afirmativo, o que faria. 

Q3. Por favor apresente várias alternativas para resolver o problema e saliente as suas vantagens e 
desvantagens. 

Q4. Das alternativas identificadas em Q3, selecione aquela que considera mais adequada, indicando o que 
faria para implementar a sua ideia. 

Q5. Dada a situação, o que considera ser um bom resultado? Que lições retirou desta situação? 
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EXERCÍCIO 2 – Orientação para Classificação 

 

 1. Identificação 
do problema 

2. Recolha de 
informações 

3. Geração e 
avaliação de 

ideias 

4. Planeamento da 
implementação 

5. Avaliação da 
solução 

1. INEXISTENTE Não identifica o 
problema de todo. 

Não se refere à 
recolha de 
informação 
adicional ou a 
informação não é 
pertinente. 

Sem ideias ou 
não se adequa 

Não apresenta uma 
resposta; ou não 
apresenta algo 
diferente do que já 
foi apresentado; ou 
apresenta algo que 
não é lógico dado o 
contexto. 

Sem uma ideia 
concreta, ou 
apresentada de 
forma muito 
confusa. 

2. NÍVEL BAIXO Enfatizam-se 
questões não 
relevantes, 
reconhece-se o 
problema 
enquanto um 
pormenor e não 
como a questão 
principal. 

É recolhido um 
conjunto 
incompleto de 
informações, 
incluindo 
questões não 
relevantes, e/ou 
não menciona 
fontes. 

É apresentada 
apenas uma 
alternativa, 
sem 
vantagens ou 
desvantagens. 

a) não escolhe a 
alternativa que 
parece mais 
óbvia/simples, 
considerando as 
vantagens e 
desvantagens 
apresentadas; e/ou 
b) não explica as 
atividades a 
desempenhar. 

Enfatizam-se 
questões não 
relevantes, 
reconhece-se o 
problema 
enquanto um 
pormenor e não 
como a questão 
principal. 

3. INTERMÉDIO Identifica o 
problema mas 
inclui pormenores 
não relevantes. 

É recolhido um 
conjunto 
incompleto de 
informações e/ou 
não menciona 
fontes. 

Uma ideia 
com 
vantagens e 
desvantagens 
(ou duas 
ideias sem 
vantagens e 
desvantagens)
. 

a) Seleciona a 
alternativa que, 
dentro daquelas 
apresentadas e 
considerando as 
vantagens e 
desvantagens 
identificadas na 
questão anterior, é a 
mais adequada; b) 
não explica as 
atividades a 
desempenhar, sem 
grandes detalhes. 

Apresenta uma 
ideia básica, por 
vezes a inicial 
(sem 
flexibilidade). 
Identifica 
parcialmente, e 
de forma muito 
geral, a lição a 
retirar. 

4. NÍVEL 
ELEVADO 

Identifica 
claramente o 
problema. 

Refere-se à 
recolha de 
informação 
relevante 
indicando as 
fontes. 

Duas ideias 
com 
vantagens e 
desvantagens. 

a) Seleciona a 
alternativa que, 
dentro daquelas 
apresentadas e 
considerando as 
vantagens e 
desvantagens 
identificadas na 
questão anterior, é a 
mais adequada; b) 
Explica 
pormenorizadament
e as atividades a 
desempenhar para ir 
ao encontro da 
opção selecionada, 
e apresenta 
alternativas de 
situações que 
podem não jogar tão 
bem com as 
melhores previsões. 

Analisa a situação 
pela perspetiva do 
cliente e não 
necessariamente 
pela da empresa. 
Identifica as lições 
mais importantes 
a retirar. 

 
 

 

1.Identificação do problema  

Q1. Por favor identifique que problema(s) está a ter. 
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1.Inexistente: Não identifica o problema de todo 

Exemplos: 

A empresa não deveria contratar mais pessoas pois não tem condições de trabalho. 
O cliente não tem privacidade. 
O dia de folga do colega; 
Baixa credibilidade da empresa e dos seus trabalhadores; 
Falta de informação. 
 
2.Nível baixo: Enfatizam-se questões não relevantes, reconhece-se o problema enquanto um pormenor e não como a questão 
principal (não se mencionam os problemas principais de forma clara e objetiva). 

Exemplos: 

Tentativa para satisfazer um pedido urgente;  

Não verificou se trabalhava no dia da chegada da encomenta; 

O/A colega deveria ter informado outros/as colegas; 

Pouca responsabilidade do/a colega;  

Falta da encomenda;  

Cliente insatisfeito. 

 

3.Nível intermédio: Identifica o problema mas inclui pormenores não relevantes (não é claro) 

Exemplos: 

O problema está no tempo de processamento da encomenda do cliente. 

Assegurar tempos de entrega que dependem de outrem. 

 

4.Nível elevado: Identifica claramente o problema (de forma clara e objetiva) 

Exemplos: 

Atraso de encomenda/produto para o cliente; Cliente insatisfeito 

 

2.Recolha de informação 

Q2. Por favor indique se precisaria de recolher informação adicional e, em caso afirmativo, o que faria. 

1.Inexistente: Não se refere à recolha de informação adicional ou a informação não é pertinente. 

Exemplos: 

- Assegurar que vários elementos da equipa têm conhecimento dos pedidos para que possam intervir se necessário; 

- Reportaria a situação à Direção Geral da empresa para que pudessem ser apresentadas as medidas necessárias para 
resolver a situação. 

2.Nível baixo: É recolhido um conjunto incompleto de informações, incluindo questões não relevantes, e/ou não menciona fontes. 

Exemplos: 

- Tentaria confirmar com o cliente o que foi de facto combinado com o/a colega e depois contactaria o/a colega para 
confrontá-lo/a com a situação; 

- O motivo do atraso (explica o que procurava, mas não o como); 

- Tentaria perceber onde estava a encomenda do cliente e arranjaria forma de a ter a tempo (explica o porquê  

Mas não especifica como). 

3.Nível intermédio: É recolhido um conjunto incompleto de informações e/ou não menciona fontes. 

Um exemplo do nível 4. 
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4.Nível elevado: Refere-se à recolha de informação relevante indicando as fontes 

Exemplos (2 dos que se seguem) 

- Verificar se não foi enviada uma mensagem (e-mail ou SMS) ao cliente a informá-lo do atraso ou ao fornecedor a questionar 
o atraso; 

- Ligar ao fornecedor para esclarecer em que “estado” está a encomenda e solicitar a data específica para a sua entrega; 

- Verificar no armazém se a encomenda terá chegado entretanto. 

- 3.Geração e avaliação de ideias 

Q3. Por favor apresente várias alternativas para resolver o problema e saliente as suas vantagens e desvantagens. 

Exemplos de ideias adequadas: 

Ligar ao fornecedor e averiguar qual a melhor data possível, se não for conveniente para o cliente, para tentar fazer com que o 
material seja entregue noutro sítio; 
Tentar oferecer material alternativo; 
Se possível, tentar fazer com que parte do pedido seja satisfeito enquanto tenta completar o restante 
Tentar negociar com a administração um desconto para o cliente devido ao atraso 
(…) 
1.Inexistente: Sem ideias ou ideias sem vantagens ou desvantagens. 

2.Nível baixo: É apresentada apenas uma alternativa, com vantagens ou desvantagens 

3.Nível intermédio: Duas ideias com vantagens e desvantagens (ou apenas uma, mas bastante completa) 

4.Nível elevado: Três ideias com vantagens e desvantagens. 

 

4.Planeamento da implementação 

Q4. Das alternativas identificadas em Q3, selecione aquela que considera mais adequada, indicando o que faria para 
implementar a sua ideia. 

1.Inexistente: Não apresenta uma resposta; ou não apresenta algo diferente do que já foi apresentado; ou apresenta algo que não 
é lógico dado o contexto. 

Exemplo: 

Primeira alternativa seria implementar um sistema automático de mensagens. Escolheria a primeira alternativa (ver acima) que seria 
a mais eficaz. Ações que desenvolveria: 1. Contratar uma empresa externa para implementar o sistema na empresa,e Em seguida 
faria um acordo com a empresa para realizar a manutenção e atualização do sistema a cada seis meses. 

2.Nível baixo: a) não escolhe a alternativa que parece mais óbvia/simples, considerando as vantagens e desvantagens 
apresentadas; e/ou b) não explica as atividades a desempenhar. 

 

3.Nível intermédio: a) Seleciona a alternativa que, dentro daquelas apresentadas e considerando as vantagens e desvantagens 
identificadas na questão anterior, é a mais adequada; b) não explica as atividades a desempenhar, sem grandes detalhes. 

 

4.Nível elevado: a) Seleciona a alternativa que, dentro daquelas apresentadas e considerando as vantagens e desvantagens 
identificadas na questão anterior, é a mais adequada; b) Explica pormenorizadamente as atividades a desempenhar para ir ao 
encontro da opção selecionada, e apresenta alternativas de situações que podem não jogar tão bem com as melhores previsões. 

Exemplo: 

Se eu conseguisse um acordo com a Direção, provavelmente optaria por um desconto na encomenda. Negociaria um desconto 
por cada dia de atraso com o fornecedor uma vez que foi garantido o prazo mas não cumprido. Isto significaria que a empresa 
provavelmente não teria custos pois seria compensada pelo fornecedor, manteria o cliente e a sua boa imagem.  Como 
desvantagens, a margem de lucro poderia ser menor naquela encomenda ou poderia até haver custos se o desconto do 
fornecedor não fosse baixo o suficiente. 

 

5.Evaluation da solução 

Q5. Dada a situação, o que considera ser um bom resultado? Que lições retirou desta situação? 

1.Inexistente: Sem uma ideia concreta, ou apresentada de forma muito confusa. 
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Exemplo: 

Um bom resultado seria a encomenda ter chegado a tempo. A lição a retirar é que as soluções não são sempre a nosso favor pois 
não dependem inteiramente de nós. 

 

2.Nível baixo:Apresenta uma ideia básica, por vezes a inicial (sem flexibilidade). Não é capaz de generalizar as lições retiradas, 
consegue apenas aplicá-las à situação específica. 

Exemplo: 
Solução para o problema rápida e eficaz. 

 

3.Nível intermédio:Apresenta uma ideia básica, por vezes a inicial (sem flexibilidade). Identifica parcialmente, e de forma muito 
geral, a lição a retirar. 

Exemplo: 
Apesar do erro, foi importante o reconhecimento do nosso esforço por parte do cliente. Presente - Nunca encomende algo importante 
para o dia que anuncia, dê alguma margem. 

 

4.Nível elevado:Analisa a situação pela perspetiva do cliente e não necessariamente pela da empresa. Identifica as lições mais 
importantes a retirar. 

Exemplos: 
Um bom resultado seria ter deixado o cliente satisfeito.  Ter sempre uma alternativa / um plano B. 
 
Ser capaz de cumprir prazos, mesmo que isso implique custos; ser capaz de imputar os custos ao fornecedor ou transportador, e 
recuperar a confiança do cliente. Estágios: Monitorizar os processos sistematicamente para antecipar possíveis atrasos de forma 
apresentar resultados e/ou manter os clientes informados sobre a possibilidade para que não percam a confiança ou para que não 
afete as suas empresas. 
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EXERCÍCIO 3 

 

Imagine que trabalha numa empresa de importação/exportação cujos escritórios estão situados nos 
arredores simpáticos de uma grande cidade. 

Devido ao crescimento da empresa nos últimos 2 anos, foram contratadas mais pessoas para trabalhar nas 
instalações. Há 2 anos, eram 6 os trabalhadores no escritório, havia um hall de entrada com um cadeirão, e 
uma sala de reuniões onde 6 pessoas podiam sentar-se confortavelmente. 

No decorrer destes 2 anos, o número de trabalhadores no mesmo espaço aumentou para 10, juntamente 
com o número de secretárias, computadores e mobiliário de escritório. A sala de reuniões foi transformada 
num gabinete onde trabalham 4 pessoas, e o hall de entrada foi transformado num pequeno espaço aberto 
para receber 2 clientes. O espaço está dividido, mas não existe privacidade para discussões de ideias e 
negócios e mais sensíveis. Apenas o Diretor tem um espaço fechado. 

Há alguns conflitos entre os trabalhadores por estarem confinados num espaço pequeno e fechado. 

A necessidade de mais espaço é absoluta na medida em que foi contratado um novo membro que começa 
no mês seguinte. Mas a empresa fez alguns investimentos e não é um bom momento para adquirir novas 
instalações. 

Imagine que faz parte da Direção e precisa de espaço para a nova contratação, tendo em mente que precisa 
de gastar o menos possível dentro do razoável. 

Dada a situação, dê-nos a sua opinião sobre como aconselhar o Diretor Geral no modo de agir. 

 

Q1. Por favor identifique que problema(s) está a ter. 

Q2. Por favor indique se precisaria de recolher informação adicional e, em caso afirmativo, o que faria. 

Q3. Por favor apresente várias alternativas para resolver o problema e saliente as suas vantagens e 
desvantagens. 

Q4. Das alternativas identificadas em Q3, selecione aquela que considera mais adequada, indicando o que 
faria para implementar a sua ideia. 

Q5. Dada a situação, o que considera ser um bom resultado? Que lições retirou desta situação? 
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EXERCÍCIO 3 – Orientação para Classificação 
 

 1. Identificação 
do problema 

2. Recolha de 
informações 

3. Geração e 
avaliação de 

ideias 

4. Planeamento 
da 

implementação 

5. Avaliação da 
solução 

1. INEXISTENTE Não identifica o 
problema de todo. 

Não se refere à 
recolha de 
informação 
adicional ou a 
informação não é 
pertinente. 

Sem ideias ou não 
se adequa 

Não apresenta 
uma resposta; ou 
não apresenta 
algo diferente do 
que já foi 
apresentado; ou 
apresenta algo 
que não é lógico 
dado o contexto. 

Sem uma ideia 
concreta, ou 
apresentada de 
forma muito 
confusa. 

2. NÍVEL BAIXO Enfatizam-se 
questões não 
relevantes, 
reconhece-se o 
problema 
enquanto um 
pormenor e não 
como a questão 
principal. 

É recolhido um 
conjunto 
incompleto de 
informações, 
incluindo 
questões não 
relevantes, e/ou 
não menciona 
fontes. 

É apresentada 
apenas uma 
alternativa, sem 
vantagens ou 
desvantagens. 

a) não escolhe a 
alternativa que 
parece mais 
óbvia/simples, 
considerando as 
vantagens e 
desvantagens 
apresentadas; 
e/ou b) não 
explica as 
atividades a 
desempenhar. 

Enfatizam-se 
questões não 
relevantes, 
reconhece-se o 
problema 
enquanto um 
pormenor e não 
como a questão 
principal. 

3. INTERMÉDIO Identifica o 
problema mas 
inclui pormenores 
não relevantes. 

É recolhido um 
conjunto 
incompleto de 
informações e/ou 
não menciona 
fontes. 

Uma ideia com 
vantagens e 
desvantagens (ou 
duas ideias sem 
vantagens e 
desvantagens). 

a) Seleciona a 
alternativa que, 
dentro daquelas 
apresentadas e 
considerando as 
vantagens e 
desvantagens 
identificadas na 
questão anterior, 
é a mais 
adequada; b) não 
explica as 
atividades a 
desempenhar, 
sem grandes 
detalhes. 

Apresenta uma 
ideia básica, por 
vezes a inicial 
(sem 
flexibilidade). 
Identifica 
parcialmente, e 
de forma muito 
geral, a lição a 
retirar. 

4. NÍVEL 
ELEVADO 

Identifica 
claramente o 
problema. 

Refere-se à 
recolha de 
informação 
relevante 
indicando as 
fontes. 

Duas ideias com 
vantagens e 
desvantagens. 

a) Seleciona a 
alternativa que, 
dentro daquelas 
apresentadas e 
considerando as 
vantagens e 
desvantagens 
identificadas na 
questão anterior, 
é a mais 
adequada; b) 
Explica 
pormenorizadame
nte as atividades 
a desempenhar 
para ir ao 
encontro da 
opção 
selecionada, e 
apresenta 
alternativas de 
situações que 
podem não jogar 
tão bem com as 

Analisa a situação 
pela perspetiva do 
cliente e não 
necessariamente 
pela da empresa. 
Identifica as lições 
mais importantes 
a retirar. 
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melhores 
previsões. 

 

1.Identificação do problema  

Q1. Por favor identifique que problema(s) está a ter. 

1.Inexistente: Não identifica o problema de todo 

Exemplos: 

A empresa não deveria contratar mais pessoas pois não tem condições de trabalho. 
O cliente não tem privacidade. 
O Diretor é privilegiado. 
 
2.Nível baixo: Enfatizam-se questões não relevantes, reconhece-se o problema enquanto um pormenor e não como a questão 
principal. (não se mencionam os problemas principais de forma clara e objetiva) 

Exemplos: 

O facto de haver conflitos entre os trabalhadores devido ao limite de espaço afeta o ambiente na empresa, e o mesmo piorará com 
a entrada de um novo colaborador. 

Mais trabalhadores sem condições de espaço é uma estupidez em termos de gestão. 

 

3.Nível intermédio: Identifica o problema mas inclui pormenores não relevantes (não é claro) 

Exemplos: 

Dificuldade em acondicionar os trabalhadores no espaço disponível. 

Pouco espaço para demasiados trabalhadores e um Diretor isolado. 

 

4.Nível elevado: Identifica claramente o problema (de forma clara e objetiva) 

Exemplos: 

Falta de espaço para acondicionar os trabalhadores. 

 

2.Recolha de informação 

Q2. Por favor indique se precisaria de recolher informação adicional e, em caso afirmativo, o que faria. 

1.Inexistente: Não se refere à recolha de informação adicional ou a informação não é pertinente. 

Exemplos: 

Quando podia ter expandido a empresa  

 

2.Nível baixo: É recolhido um conjunto incompleto de informações, incluindo questões não relevantes, e/ou não menciona fontes. 

Exemplos: 

Sim, tentando perceber se a Direção podia abandonar o gabinete privado e trabalhar com o resto da equipa no espaço aberto. 

 

3.Nível intermédio: É recolhido um conjunto incompleto de informações e/ou não menciona fontes. 

Um exemplo do nível 4. 

 

4.Nível elevado: Refere-se à recolha de informação relevante indicando as fontes 

Exemplos (2 dos que se seguem) 
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- Verificar se alguns trabalhadores poderiam trabalhar a partir de casa 

- Pedir à Direção o orçamento disponível 

- Sim, seria necessário estudar alternativas para organizar o espaço 

- Sim, saber qual a área total disponível. 

3.Geração e avaliação de ideias 

Q3. Por favor apresente várias alternativas para resolver o problema e saliente as suas vantagens e desvantagens. 

Exemplos de ideias adequadas: 

Alterar a disposição do escritório 

Abrir o espaço para os trabalhadores e alterar o escritório com a participação dos colaboradores. 

Fazer cortes financeiros onde possível para adquirir novas instalações. 

Alugar um outro espaço perto  a um preço razoável. 

Organizar o espaço deitando fora o que não é necessário, limitando o espaço ao essencial. 

O gabinete do Diretor pode servir para mais pessoas. 

 
1.Inexistente: Sem ideias ou não se adequa 

2.Nível baixo: É apresentada apenas uma alternativa, sem vantagens ou desvantagens 

3.Nível intermédio: Uma ideia com vantagens e desvantagens (ou duas ideias sem vantagens e desvantagens) 

4.Nível elevado: Duas ideias com vantagens e desvantagens. 

 

4.Planeamento da implementação 

Q4. Das alternativas identificadas em Q3, selecione aquela que considera mais adequada, indicando o que faria para 
implementar a sua ideia. 

1.Inexistente: Não apresenta uma resposta; ou não apresenta algo diferente do que já foi apresentado; ou apresenta algo que não 
é lógico dado o contexto. 

Exemplo: 

A primeira, uma vez que criaria um melhor ambiente na empresa e todos ficariam nas memas condições.  
 

2.Nível baixo: a) não escolhe a alternativa que parece mais óbvia/simples, considerando as vantagens e desvantagens 
apresentadas; e/ou b) não explica as atividades a desempenhar. 

 

3.Nível intermédio: a) Seleciona a alternativa que, dentro daquelas apresentadas e considerando as vantagens e desvantagens 
identificadas na questão anterior, é a mais adequada; b) não explica as atividades a desempenhar, sem grandes detalhes. 

Exemplo 

A Direção partilharia o espaço. Faria um inquérito para racionar o espaço disponível tendo em máxima consideração a funcionalidade 
e privacidade possíveis. 

 

4.Nível elevado: a) Seleciona a alternativa que, dentro daquelas apresentadas e considerando as vantagens e desvantagens 
identificadas na questão anterior, é a mais adequada; b) Explica pormenorizadamente as atividades a desempenhar para ir ao 
encontro da opção selecionada, e apresenta alternativas de situações que podem não jogar tão bem com as melhores previsões. 

Exemplo: 

A primeira solução. a) conceber a(s) modalidade(s) de acordo com as quais os trabalhadores poderiam escolher: 50% em casa - 
meio-dia, um dia, 2 ou 3 dias por semana, etc. b) falar com cada trabalhador individualmente, explicando o problema, averiguando 
se o trabalhador estaria disposto a trabalhas a partir de casa e, em caso afirmativo, em que moldes. c) publicar um plano no local 
de trabalho para conhecimento de todos informando quem estaria presente em cada (parte do) dia, para que todos possam saber 
quando podem falar/reunir com alguém. d) providenciar toas as condições para teletrabalho, como substituir PCs por portáteis, 
telefone da empresa para falar com certos clientes, etc. e) mínimo de 3 meses de período experimental. 
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5.Evaluation da solução 

Q5. Dada a situação, o que considera ser um bom resultado? Que lições retirou desta situação? 

1.Inexistente: Sem uma ideia concreta, ou apresentada de forma muito confusa. 

Exemplo: 

Receber o novo colega, todos podem colaborar nisso. 

 

2.Nível baixo:Apresenta uma ideia básica, por vezes a inicial (sem flexibilidade). Não é capaz de generalizar as lições retiradas, 
consegue apenas aplicá-las à situação específica. 

Exemplo: 
Que o novo colaborador seja integrado sem que o mau ambiente piore ainda mais. 

 

3.Nível intermédio:Apresenta uma ideia básica, por vezes a inicial (sem flexibilidade). Identifica parcialmente, e de forma muito 
geral, a lição a retirar. 

Exemplo: 
Arranjar mais espaço sem aumentar demasiado as despesas mensais. 
 

4.Nível elevado:Analisa a situação pela perspetiva do cliente e não necessariamente pela da empresa. Identifica as lições mais 
importantes a retirar. 

Exemplo: 
Arranjar espaço suficiente para todos os trabalhadores, incluindo o que ainda está para chegar, e aproveitar o momento para 
motivá-los. Ser capaz de adaptar-se às situações e aproveitá-las ao máximo. 
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ANEXO 5 – Especificidades nacionais do 

Exercício de Análise 

  



 

114 
 

APÊNDICE 5.1. ÁUSTRIA 

 

Análise estatística revelou que não há diferenças estatisticamente significativas entre homens e mulheres 
no que diz respeito aos resultados dos exercícios 1, 2 e 3. 

Isto significa que, na Áustria, os exercícios 1, 2 e 3 podem ser utilizados para avaliar a competência “Análise 
e Resolução de Problemas”. 
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5.1.1. Exercício 1 para a Áustria 

 

Übung 1 

Deine Firma bereitet jedes Jahr ein Meeting vor, bei dem die neuen Leitlinien den wichtigsten Kund*innen 
und Partner*innen (Zulieferfirmen, Vertreter wichtiger Institutionen in ihrem Geschäftsfeld, lokale 
Dienststellen) vorgestellt werden. 

Unter Berücksichtigung, dass die Firma kürzlich den Standort gewechselt hat und dass dieses Meeting immer 
in den ersten Julitagen stattfindet, wurde beschlossen, das Meeting mit einem nachfolgenden Cocktail im 
Garten stattfinden zu lassen. 

Da dieses Meeting, bezogen auf die vorangegangenen Meetings, ein paar neue Besonderheiten (neuer 
Standort, Meeting im Garten, Angestellte sind ebenfalls eingeladen, Präsentation der neuen Märkte, in die 
expandiert wird) zu bieten hat, wurden dieses rechtzeitig angekündigt und diese Neuheiten betont. Sogar 
Bilder, wie das Meeting im Garten ablaufen sollte, wurden bekanntgegeben. 

Am Morgen vor der Veranstaltung, als noch die letzten Vorbereitugnen gemacht werden, ist das Wetter 
instabil und es ist nicht sicher, ob es während des Meetings und des Cocktails, regnen wird oder nicht. 

Stellen Sie sich vor, sie sind ein Teil des Teams, das diese Veranstaltung, die so wichtig für das Image der 
Firma ist, organisiert. In der Situation ohne Plan, was zu tun ist, werden Sie nach Ihrer Meinung wie reagiert 
werden sollte gefragt. 

 

Q1. Bitte geben Sie an welches Problem/welche Probleme Sie wahrnehmen.  

 

Q2. Bitte zeigen Sie auf, ob Sie zusätzliche Informationen einholen würden und wenn, was würden Sie 
machen?  

 

Q3. Bitte legen Sie verschiedene alternative Möglichkeiten zur Lösung des Problems vor und heben Sie die 
Vor- und Nachteile hervor.  

 

Q4. Basierend auf die von Ihnen in Q3 genannten Möglichkeiten, wählen Sie die eine, die Ihnen am 
passendsten erscheint und zeigen Sie auf, welche Maßnahmen Sie treffen würden, um Ihre Idee 
umzusetzen.  

 

Q5. Mit dieser Situation konfrontiert, was wäre für Sie ein gutes Ergebnis? Was haben Sie aus dieser 
Situation gelernt? 
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Exercício 1 - Interpretação dos resultados para a Áustria 

 

Tendo em conta que há 4 níveis de avaliação nas respostas do exercício, e que há 5 questões, a 
pontuação varia entre os 5 e os 20 pontos. 

Para interpretar os resultados, definimos 5 níveis de desempenho relativamente à competência 
“Análise e Resolução de Problemas” adaptada ao contexto austríaco: 
 
Muito abaixo da média - 5 a 7 pontos 
Abaixo da média - 8 a 9 pontos 
Dentro da média - 10 a 11 pontos 
Acima da média - 12 a 13 pontos  
Muito acima da média - 14 pontos ou mais. 
 
 
Média – 10,9 
Mediana – 10,5 
Moda – 8 
Desvio-padrão – 3,45 
Mínimo – 5,0 
Máximo – 19,0 
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5.1.2. Exercício 2 para a Áustria 

 

Übung 2 

 

Ein Kollege von Ihnen erhielt einen Kundenauftrag in der Höhe von Euro 10.000,--. Dieser Auftrag war 
dringend für den Kunden. Ihr Kollege beriet sich mit dem Zulieferer (in Frankreich), hinsichtlich der 
Auslieferungszeit, wurde er dahingehend informiert, dass es maximal 5 Werktage dauern würde. Ihr Kollege 
versprach, den Kunden per SMS  zu informieren, sobald die Bestellung eingeht.  

Nach 5 Werktagen erschien der Kunde in der Firma, um zu sehen ob seine Bestellung angekommen ist. Sie 
war nicht da und ihr Kollege hatte an diesem Tag seinen freien Tag. 

Als der Kunde bemerkte, dass die Bestellung nicht verfügbar war, war er sehr verärgert und meinte, er würde 
diese Waren wirklich benötigen, um die Tätigkeiten seiner Firma nicht zu verzögern. Der Kunde sagte 
ebenfalls, dass diese Situation einen Vertrauensverlust in Ihre Firma bedeuten würde. Tatsächlich war er 
bereits ein loyaler und guter Kunde (er bestellte viele Waren und zahlte immer innerhalb der Zeitvorgaben). 

Stellen Sie sich diese Situation vor. Beschreiben Sie, wie Sie handeln würden. 

 

Q1. Bitte geben Sie an, welches Problem/welche Probleme Sie wahrnehmen. 

 

Q2. Bitte zeigen Sie auf, ob Sie zusätzliche Informationen einholen würden und wenn, was würden Sie 
machen? 

 

Q3. Bitte legen Sie verschiedene alternative Möglichkeiten zur Lösung des Problems vor und heben Sie die 
Vor- und Nachteile hervor.  

 

Q4. Basierend auf den von Ihnen in Q3 genannten Möglichkeiten, wählen Sie die eine, die Ihnen am 
passendsten erscheint aus und zeigen Sie auf, welche Maßnahmen Sie treffen würden, um Ihre Idee 
umzusetzen.  

 

Q5. Mit dieser Situation konfrontiert, was wäre für Sie ein gutes Ergebnis? Was haben Sie aus dieser 
Situation gelernt?  
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Exercício 2 - Interpretação dos resultados para a Áustria  

 

Tendo em conta que há 4 níveis de avaliação nas respostas do exercício, e que há 5 questões, a 
pontuação varia entre os 5 e os 20 pontos. 

Para interpretar os resultados, definimos 5 níveis de desempenho relativamente à competência 
“Análise e Resolução de Problemas” adaptada ao contexto austríaco: 
 
Muito abaixo da média - 5 a 7 pontos 
Abaixo da média - 8 a 9 pontos 
Dentro da média - 10 a 12 pontos 
Acima da média - 13 a 14 pontos  
Muito acima da média - 15 pontos ou mais. 
 

Média – 11,0 
Mediana – 11,0 
Moda – 11,00 
Desvio-padrão – 3,53 
Mínimo – 5,0 
Máximo – 19,0 
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5.1.3. Exercício 3 para a Áustria  

Übung 3 

Stellen Sie sich vor, sie arbeiten in einer Import-, Exportfirma, die ihr Büro in einem guten Vorort einer  großen 
Stadt hat.  

Da die Firma in den letzten 2 Jahren gewachsen ist, arbeiten mehr Personen in den Büroräumlichkeiten.  Vor 
2 Jahren arbeiteten 6 Personen im Büro und Sie hatten einen Vorraum mit einem Stuhl und einen 
Konferenzraum, in dem sich 6 Personen gemütlich aufhalten konnten.  

In diesen 2 Jahren wuchs die Firma auf 10 Personen auf gleichem Raum, mit ihren Schreibtischen, 
Computern und Büromöbeln. Der Konferenzraum wurde in ein Büro umgewandelt, in dem 4 Personen 
arbeiten, und aus dem Vorraum wurde ein offener Raum, um 2 Kund*innen empfangen zu können. Der Raum 
ist unterteilt, aber es gibt keine Privatsphäre, für heikle Geschäfte und zum Brainstormen über neue Ideen. 
Nur die Leitung hat ein eigenes Büro. 

Da so viele Personen auf angefülltem, kleinem Raum beschränkt sind, kommt es zu einigen Konflikten 
zwischen den Mtarbeit*innen. 

Der Bedarf an mehr Raum ist absolut notwendig, da ein*e neue*r Mitarbeiter*in eingestellt wurde und in 
einem Monat beginnen sollte. Aber die Firma hat gerade neue Investitionen getätigt und es ist kein guter 
Moment neue Räumlichkeiten zu kaufen. 

Stellen Sie sich vor, Sie sind Teil des Leitungsteams und müssen Raum für den Neuzugang schaffen.  
Vergessen Sie nicht, dass Sie so wenig Geld wie möglich ausgeben sollten. 

 

Sie kennen nun die Situation. Was denken Sie und was würden Sie der Leitung empfehlen?  

 

Q1. Bitte geben Sie an welches Problem/welche Probleme Sie wahrnehmen.  

 

Q2. Bitte zeigen Sie auf, ob Sie zusätzliche Informationen einholen würden und wenn, was würden Sie 
tun?  

 

Q3. Bitte legen Sie verschiedene alternative Möglichkeiten zur Lösung des Problems vor und heben Sie die 
Vor- und Nachteile hervor.  

 

Q4. Basierend auf die von Ihnen in Q3 genannten Möglichkeiten, wählen Sie die eine, die Ihnen am 
passendsten erscheint und zeigen Sie auf, welche Maßnahmen Sie treffen würden, um Ihre Idee 
umzusetzen.  

 

Q5. Mit dieser Situation konfrontiert, was wäre für Sie ein gutes Ergebnis? Was haben Sie aus dieser 
Situation gelernt?  
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Interpretação de Resultados para a Áustria (Exercício 3) 

 
Tendo em conta que há 4 níveis de avaliação nas respostas do exercício, e que há 5 questões, a 
pontuação varia entre os 5 e os 20 pontos. 

Para interpretar os resultados, definimos 5 níveis de desempenho relativamente à competência 
“Análise e Resolução de Problemas” adaptada ao contexto austríaco: 
 
Muito abaixo da média - 5 a 6 pontos 
Abaixo da média - 7 a 9 pontos 
Dentro da média - 10 a 12 pontos 
Acima da média - 13 pontos  
Muito acima da média - 14 pontos ou mais. 
 

 
Média – 10,5 
Mediana – 11,5 
Moda – 5,0 
Desvio-padrão – 3,6 
Mínimo – 5,0 
Máximo – 16,0 
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5.1.4. Exercícios - Informação Estatística 

 

Como podemos verificar nas tabelas e gráficos abaixo, não há diferenças estatisticamente 
significativas entre homens e mulheres no que diz respeito aos resultados dos exercícios 1, 2 e 3. 
Isto significa que os 3 exercícios de análise podem ser utilizados nos processos de seleção. 

 
Figure 1- Gender differences in exercise 1,2 and 3         Figura 2- Diferenças de género no exercício 1  

 
Figura 3- Diferenças de género no exercício 2  Figura 4- Diferenças de género no exercício 3 

 
Segue-se a análise descritiva do total de pontos em cada exercício e em cada questão do 
exercício de Resolução de Problemas. 

 

EXERCÍCIO 1 - Distribuição do número total de pontos 
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Tabela 1 – Frequência de resultados no exercício 1 para a ÁUSTRIA (n=68) 
Número total de 

pontos 
Frequência Percentagem 

Válida 
Percentagem 
Cumulativa 

5,00 3 4,8 4,8 
6,00 2 3,2 8,1 
7,00 4 6,5 14,5 
8,00 9 14,5 29,0 
9,00 6 9,7 38,7 
10,00 7 11,3 50,0 
11,00 5 8,1 58,1 
12,00 7 11,3 69,4 
13,00 5 8,1 77,4 
14,00 5 8,1 85,5 
15,00 2 3,2 88,7 
16,00 3 4,8 93,5 
17,00 3 4,8 98,4 
19,00 1 1,6 100,0 
Total 62 100,0  

 
Exercício 1 – Estatística descritiva para cada questão 
Ex1-Q1 Frequência Percentagem 

Válida 
Percentagem Cumulativa 

1 15 21,4 21,4 
2 9 12,9 34,3 
3 19 27,1 61,4 
4 27 38,6 100,0 

Total 70 100,0  
 
Ex1-Q2 Frequência Percentagem 

Válida 
Percentagem Cumulativa 

1 19 26,8 26,8 
2 23 32,4 59,2 
3 25 35,2 94,4 
4 4 5,6 100,0 

Total 71 100,0  
 
Ex1-Q3 Frequência Percentagem 

Válida 
Percentagem Cumulativa 

1 36 53,7 53,7 
2 7 10,4 64,2 
3 19 28,4 92,5 
4 5 7,5 100,0 

Total 67 100,0  
 
Ex1-Q4 Frequência Percentagem Válida Percentagem 

Cumulativa 
1 22 34,9 34,9 
2 13 20,6 55,6 
3 20 31,7 87,3 
4 8 12,7 100,0 

Total 63 100,0  
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Ex1-Q5 Frequência Percentagem 

Válida 
Percentagem 
Cumulativa 

1 32 50,8 50,8 
2 16 25,4 76,2 
3 10 15,9 92,1 
4 5 7,9 100,0 

Total 63 100,0  
 
 
EXERCÍCIO 2 - Distribuição do número total de pontos 
 

Tabela 2 – Frequência de resultados no exercício 2 para a ÁUSTRIA (n=68) 
Número total de 
pontos 

Frequência Percentagem 
Válida 

Percentagem 
Cumulativa 

5,00 7 11,7 11,7 
7,00 3 5,0 16,7 
8,00 5 8,3 25,0 
9,00 5 8,3 33,3 
10,00 6 10,0 43,3 
11,00 8 13,3 56,7 
12,00 3 5,0 61,7 
13,00 7 11,7 73,3 
14,00 6 10,0 83,3 
15,00 5 8,3 91,7 
16,00 2 3,3 95,0 
17,00 1 1,7 96,7 
18,00 1 1,7 98,3 
19,00 1 1,7 100,0 
Total 60 100,0  

 
Exercício 2 – Estatística descritiva para cada questão 
 
Ex2-Q1 Frequência Percentagem Válida Percentagem 

Cumulativa 
1 22 34,4 34,4 
2 11 17,2 51,6 
3 18 28,1 79,7 
4 13 20,3 100,0 

Total 64 100,0  
 

Ex2-Q2 Frequência Percentagem Válida Percentagem 
Cumulativa 

1 11 17,2 17,2 
2 15 23,4 40,6 
3 25 39,1 79,7 
4 13 20,3 100,0 

Total 64 100,0  
 

Ex2-Q3 Frequência Percentagem Válida Percentagem 
Cumulativa 

1 37 58,7 58,7 
2 5 7,9 66,7 
3 13 20,6 87,3 
4 8 12,7 100,0 

Total 63 100,0  
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Ex2-Q4 Frequência Percentagem 

Válida 
Percentagem 
Cumulativa 

1 25 38,5 38,5 
2 9 13,8 52,3 
3 25 38,5 90,8 
4 6 9,2 100,0 

Total 65 100,0  
 

Ex2-Q5 Frequência Percentagem 
Válida 

Percentagem 
Cumulativa 

1 19 27,9 27,9 
2 30 44,1 72,1 
3 14 20,6 92,6 
4 5 7,4 100,0 

  Total 68 100,0  
 
 
 
 
 
EXERCÍCIO 3 - Distribuição do número total de pontos 
 

Tabela 3 – Frequência de resultados no exercício 3 para a ÁUSTRIA (n=68) 
 Frequência Percentagem 

Válida 
Percentagem Cumulativa 

5,00 13 19,1 19,1 
6,00 2 2,9 22,1 
7,00 2 2,9 25,0 
8,00 3 4,4 29,4 
9,00 5 7,4 36,8 

10,00 5 7,4 44,1 
11,00 4 5,9 50,0 
12,00 8 11,8 61,8 
13,00 10 14,7 76,5 
14,00 8 11,8 88,2 
15,00 6 8,8 97,1 
16,00 2 2,9 100,0 
Total 68 100,0  

 
Exercício 3 – Estatística descritiva para cada questão 
Ex3-Q1 Frequência Percentagem 

Válida 
Percentagem Cumulativa 

1 25 36,8 36,8 
2 6 8,8 45,6 
3 22 32,4 77,9 
4 15 22,1 100,0 

Total 68 100,0 
 

 
Ex3-Q2 Frequência Percentagem Válida Percentagem 

Cumulativa 
1 30 43,5 43,5 
2 24 34,8 78,3 
3 14 20,3 98,6 
4 1 1,4 100,0 

Total 69 100,0  
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Ex3-Q3 Frequência Percentagem Válida Percentagem 

Cumulativa 
1 21 30,4 30,4 
2 10 14,5 44,9 
3 27 39,1 84,1 
4 11 15,9 100,0 

Total 69 100,0  
 
Ex3-Q4 Frequência Percentagem Válida Percentagem Cumulativa 

1 34 49,3 49,3 
2 6 8,7 58,0 
3 24 34,8 92,8 
4 5 7,2 100,0 

Total 69 100,0  
 

Ex3-Q5 Frequência Percentagem 
Válida 

Percentagem Cumulativa 

1 26 37,1 37,1 
2 25 35,7 72,9 
3 15 21,4 94,3 
4 4 5,7 100,0 

Total 70 100,0  
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APÊNDICE 5.2. BULGÁRIA 
 
Análise estatística revelou que não há diferenças estatisticamente significativas entre homens e mulheres 
no que diz respeito aos resultados dos exercícios 1 e 3, mas que as há no exercício 2.  

Isto significa que, na Bulgária, apenas os exercícios 1 e 3 devem ser utilizados para avaliar a competência 
“Análise e Resolução de Problemas”. 
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5.2.1. Exercício 1 para a Bulgária 

Упражнение 1 

 

Всяка година фирмата ви подготвя годишна среща, на която представя бъдещите си планове пред главните клиенти и партньори (доставчици, сертифициращи 
компании, местни организации). 

Като се има предвид, че компанията наскоро е променила местоположението си и че тази среща винаги се провежда в първите дни на юли, е взето решение 
срещата да бъде последвана от коктейл на открито в градината на новия офис. 

Тъй като това събитие ще има някои нови елементи в сравнение с предишните срещи (нова сграда, събитие в градината, служителите също са поканени, 
представяне на новите пазари, където ще се разраства бизнеса), то е обявено достатъчно рано, като са подчертани новостите. Дори са разпространени 
снимки на това как срещата ще се проведе в градината. 

Сутринта преди събитието, когато тече финалната подготовка, времето е нестабилно и не е ясно дали ще вали или не по време на срещата и коктейла. 

Представете си, че сте част от екипа, който организира това събитие, което е толкова важно за имиджа на компанията. Предвид ситуацията и без да знаете 
какво да правите, се допитват до вашето мнение за това какво да се направи. 

В1. Моля, посочете проблемите, пред които сте изправени. 

В2. Моля, посочете дали ще трябва да съберете допълнителна информация и ако да, какво ще направите. 

В3. Моля, предоставете няколко възможности за решаване на проблема и посочете техните плюсове и минуси. 

В4. От възможностите, представени в предишната точка, изберете тази, която считате за най-подходяща, като посочите какви действия ще предприемете, за 
да приложите идеята си. 

В5. Предвид ситуацията, какво бихте приели за добър резултат? Какви уроци сте научили от тази ситуация? 
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Exercício 1 - Interpretação dos resultados para a Bulgária 

 

Tendo em conta que há 4 níveis de avaliação nas respostas do exercício, e que há 5 questões, a 
pontuação varia entre os 5 e os 20 pontos. 

Para interpretar os resultados, definimos 3 níveis de desempenho relativamente à competência 
“Análise e Resolução de Problemas”, cada um dos quais representando 1/3 das respostas durante 
o teste-piloto na Bulgária: 
 
Abaixo da média - 5 a 7 pontos 
Dentro da média - 8 a 9 pontos 
Acima da média - 10 pontos ou mais. 
 

 

Média – 8,4 
Mediana – 8,0 
Moda – 8,0 
Desvio-padrão – 2,7 
Mínimo – 5,0 
Máximo – 18,0 
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5.2.2. Exercício 3 para a Bulgária 

 

Упражнение 3 

Представете си, че работите във фирма за внос / износ, която има офис в хубаво предградие на голям град. 

Благодарение на ръста на вашата компания през последните 2 години, броя на хората в  офиса се е увеличил. Преди две години в офиса са работили 6 души 
и е имало приемна със стол и заседателна зала, където 6 човека са можели да се настанят удобно. 

През тези две години компанията се е разраснала до 10 души, които работят в същия офис. Те са настанени там с бюрата си, компютрите и шкафовете за 
документи. Заседателната зала е станала офис за 4 човека, а приемната е преустроена на отворена зала за срещи, където можете да посрещнете 2 клиенти. 
Пространството е разделено, но е невъзможно някой да се усамоти за конфиденциален разговори или обсъждане на важни бизнес идеи. Само мениджърът има 
самостоятелен офис. 

Има известни конфликти между хората поради това, че са затворени в малко претъпкано пространство. 

Нуждата от по-голям офис се изостря, тъй като е нает и нов служител, който ще започне работа след около месец. Но наскоро фирмата е направила нови 
инвестиции и моментът не е подходящ за допълнителни разходи за офисно пространство. 

Представете си, че сте част от управляващия екип и трябва да намерите място за новия служител, като имате предвид, че трябва да го направите с минимален 
разход. 

Предвид ситуацията, споделете какво ще посъветвате да направи управителят?   

В1. Моля, посочете проблемите, пред които сте изправени. 

В2. Моля, посочете дали ще трябва да съберете допълнителна информация и ако да, какво ще направите. 

В3. Моля, предоставете няколко възможности за решаване на проблема и посочете техните плюсове и минуси. 

В4. От възможностите, представени в предишната точка, изберете тази, която считате за най-подходяща, като посочите какви действия ще предприемете, за 
да приложите идеята си. 

В5. Предвид ситуацията, какво бихте приели за добър резултат? Какви уроци сте научили от тази ситуация? 
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Exercício 3 - Interpretação dos resultados para a Bulgária 

 

Tendo em conta que há 4 níveis de avaliação nas respostas do exercício, e que há 5 questões, a 
pontuação varia entre os 5 e os 20 pontos. 

Para interpretar os resultados, definimos 3 níveis de desempenho relativamente à competência 
“Análise e Resolução de Problemas”, cada um dos quais representando 1/3 das respostas durante 
o teste-piloto na Bulgária: 
 
Abaixo da média - 5 a 6 pontos 
Dentro da média - 7 a 8 pontos 
Acima da média - 9 pontos ou mais. 

 

Média – 7,5 
Mediana – 7,0 
Moda – 6,0 
Desvio-padrão – 2,1 
Mínimo – 5,0 
Máximo – 16,0 
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5.2.3. Exercícios - Informação Estatística 

 

   
Figure 1 - Gender diferences in Exercices 1,2 and 3                              Figura 1 - Diferenças de género no exercício 1 

 
Figure 2-Gender differences in exercise 2   Figura 3 - Diferenças de género no exercício 3 

  
Como podemos verificar nas tabelas e gráficos acima, não há diferenças estatisticamente 
significativas entre homens e mulheres no que diz respeito aos resultados dos exercícios 1 e 3, 
mas que as há no exercício 2, pelo que não será usado.  
 
Segue-se a análise descritiva de cada questão do exercício de Resolução de Problemas.  
  
Abaixo da média (mais ou menos 1/3)  
Média (mais ou menos 1/3)  
Acima da média (mais ou menos 1/3)  
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EXERCÍCIO 1 - Distribuição do número total de pontos 

Tabela 1 – Frequência de resultados no exercício 1 para a BULGÁRIA (n=82) 

 Frequência 
Percentagem 

Válida 
Percentagem 
Cumulativa 

Válido 5,00 11 13,4 13,4 
6,00 15 18,3 31,7 
7,00 2 2,4 34,1 
8,00 17 20,7 54,9 
9,00 17 20,7 75,6 

10,00 8 9,8 85,4 
11,00 2 2,4 87,8 
12,00 1 1,2 89,0 
13,00 5 6,1 95,1 
14,00 2 2,4 97,6 
16,00 1 1,2 98,8 
18,00 1 1,2 100,0 
Total 82 100,0  

 
Exercício 1 – Estatística descritiva para cada questão 
 

       Ex1-Q1 Frequência rcentagem Válida 
Percentagem 
Cumulativa 

Válido 1,00 36 43,9 43,9 
2,00 6 7,3 51,2 
3,00 6 7,3 58,5 
4,00 34 41,5 100,0 

 Total 82 100,0  
 

Ex1-Q2 Frequência 
Percentagem 

Válida 
Percentagem 
Cumulativa 

Válido 1,00 43 52,4 52,4 
2,00 24 29,3 81,7 
3,00 10 12,2 93,9 
4,00 5 6,1 100,0 
Total 82 100,0  

 

Ex1-Q3 Frequência 
Percentagem 

Válida 
Percentagem 
Cumulativa 

Válido 1,00 67 81,7 81,7 
2,00 9 11,0 92,7 
3,00 4 4,9 97,6 
4,00 2 2,4 100,0 
Total 82 100,0  

 

Ex1-Q4 Frequência 
Percentagem 

Válida 
Percentagem 
Cumulativa 

Válido 1,00 44 53,7 53,7 
2,00 30 36,6 90,2 
3,00 6 7,3 97,6 
4,00 2 2,4 100,0 
Total 82 100,0  

 

Ex1-Q5 Frequência 
Percentagem 

Válida Percentagem Cumulativa 
Válido 1,00 61 74,4 74,4 

2,00 15 18,3 92,7 
3,00 4 4,9 97,6 
4,00 2 2,4 100,0 
Total 82 100,0  

EXERCÍCIO 3 - Distribuição do número total de pontos 

 Tabela 3 – Frequência de resultados no exercício 3 para a BULGÁRIA (n=82)  
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EXERCÍCIO 3  Frequência  
Percentagem 

Válida  
Percentagem 
Cumulativa  

Válido  5,00  10  12,2  12,2  
6,00  21  25,6  37,8  
7,00  19  23,2  61,0  
8,00  15  18,3  79,3  
9,00  6  7,3  86,6  
10,00  4  4,9  91,5  
11,00  2  2,4  93,9  
12,00  3  3,7  97,6  
14,00  1  1,2  98,8  
16,00  1  1,2  100,0  
Total  82  100,0    

 
Exercício 3 – Estatística descritiva para cada questão 
 

 
 Ex3-Q1  Frequência  

Percentagem 
Válida  

Percentagem 
Cumulativa  

Válido  1,00  31  37,8  37,8  
2,00  23  28,0  65,9  
3,00  14  17,1  82,9  
4,00  14  17,1  100,0  
Total  82  100,0    

   

Ex3-Q2  Frequência  
Percentagem 

Válida  
Percentagem 
Cumulativa  

Válido  1,00  53  64,6  64,6  
2,00  20  24,4  89,0  
3,00  9  11,0  100,0  
Total  82  100,0    

   

Ex3-Q3  Frequência  
Percentagem 

Válida  
Percentagem 
Cumulativa  

Válido  1,00  63  76,8  76,8  
2,00  16  19,5  96,3  
3,00  2  2,4  98,8  
4,00  1  1,2  100,0  
Total  82  100,0    

    

 Ex3-Q4  Frequência  
Percentagem 

Válida  
Percentagem 
Cumulativa  

Válido  1,00  63  76,8  76,8  
2,00  16  19,5  96,3  
3,00  2  2,4  98,8  
4,00  1  1,2  100,0  
Total  82  100,0    

 
 Ex3-Q5  Frequência  

Percentagem 
Válida  

Percentagem 
Cumulativa  

Válido  1,00  59  72,0  72,0  
2,00  22  26,8  98,8  
3,00  1  1,2  100,0  
Total  82  100,0    
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APÊNDICE 5.3. ITÁLIA 
 

Não há diferenças estatisticamente significativas entre homens e mulheres no que diz respeito aos 

resultados dos exercícios 1 e 2, mas no exercício 3 há diferenças entre géneros. 

Estes resultados indicam que, na Itália, apenas devem ser utilizados exercícios 1 e 2 na avaliação 

da competência “Análise e Resolução de Problemas”. 
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5.3.1. Exercício 1 para a Itália 

 

Esercizio 1 

 

Ogni anno la tua azienda prepara l’incontro annuale per la presentazione delle nuove linee guida ai 
suoi principali clienti e partner (fornitori, società di certificazione, enti locali). 

Visto che l'azienda ha recentemente cambiato le sue strutture e che questo incontro ha solitamente 
luogo nei primi giorni di luglio, si è deciso di organizzare l’incontro, seguito da un breve rinfresco, 
nel giardino esterno. 

Dato che l’evento si caratterizza di nuove componenti rispetto ai precedenti incontri (nuove strutture, 
riunioni in giardino, la partecipazione dei dipendenti e la presentazione dei nuovi mercati in cui si 
desidera realizzare una nuova espansione), le novità sono state presentate con un dovuto anticipo. 
Si sono inoltre presentate delle immagini volte a raffigurare come si sarebbe svolto l’evento. 

La mattina prima dell'evento, quando gli ultimi preparativi stanno avendo luogo, il tempo inizia ad 
essere instabile e non è chiaro se pioverà o meno nel corso dell'incontro e del seguente rinfresco. 

Immagina di far parte del team che sta organizzando questo evento; che è molto importante per 
l'immagine dell'azienda. Data la situazione, non sapendo cosa fare, hanno chiesto la tua opinione 
su come agire. 

  

Q1. Identifica quale problema si sta verificando. 
 
Q2. Indica se per te risulterebbe necessario raccogliere ulteriori informazioni ed in caso affermativo, 
cosa faresti. 
 
Q3. Fornire diverse possibili alternative per la risoluzione del problema, sottolineando i possibili pro 
e contro. 
 
Q4. Dalle possibili soluzioni identificate nel Q3, selezionare quella che ritieni più appropriata, 
indicando quali azioni adotteresti per attuare la tua idea. 
 
Q5. Data la situazione, cosa considereresti un buon risultato? Quali lezioni hai imparato da questa 
situazione?  
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Exercício 1 - Interpretação dos resultados para a Itália 

 

Considerando que definimos 4 níveis de avaliação dos exercícios e que há 5 questões, a pontuação 
varia entre os 5 e os 20 pontos. Para interpretar o desempenho relativamente à competência 
“Análise e Resolução de Problemas” na Itália para o exercício 1: 

Muito abaixo da média: 5 – 8 pontos 

Abaixo da média: 9 – 10 pontos 

Dentro da média: 11 pontos 

Acima da média: 12 – 13 pontos 

Muito acima da média: 14 pontos ou mais 

 

Média – 10,9 
Mediana – 8,0 
Moda – 11,0 
Desvio-padrão – 3,0 
Mínimo – 5,0 
Máximo – 17,0 
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5.3.2. Exercício 2 para a Itália 

 

Esercizio 2 

Un tuo collega ha emesso un ordine di € 10.000 per un cliente. Questo ordine era urgente per il 
cliente. Il vostro collega ha consultato il fornitore (in Francia), richiedendo informazioni sui tempi di 
consegna che risultavano essere di un massimo di 5 giorni lavorativi. Il tuo collega ha detto che 
avrebbe informato il suo cliente, tramite SMS, non appena l'ordine fosse arrivato.  

 
Q1. Identifica quale problema si sta verificando. 
 
Q2. Indica se per te risulterebbe necessario raccogliere ulteriori informazioni ed in caso affermativo, 
cosa faresti. 
 
Q3. Fornire diverse possibili alternative per la risoluzione del problema, sottolineando i possibili pro 
e contro. 
 
Q4. Dalle possibili soluzioni identificate nel Q3, selezionare quella che ritieni più appropriata, 
indicando quali azioni adotteresti per attuare la tua idea. 
 
Q5. Data la situazione, cosa considereresti un buon risultato? Quali lezioni hai imparato da questa 
situazione? 
  



 

138 
 

Exercício 2 - Interpretação dos resultados para a Itália 

 

Considerando que definimos 4 níveis de avaliação dos exercícios e que há 5 questões, a pontuação 
varia entre os 5 e os 20 pontos. Para interpretar o desempenho relativamente à competência 
“Análise e Resolução de Problemas” na Itália para o exercício 2: 

Muito abaixo da média: 5 pontos 

Abaixo da média: 6 – 7 pontos 

Dentro da média: 8 pontos 

Acima da média: 9 – 10 pontos 

Muito acima da média: 11 pontos ou mais 

 

 

Média – 7,8 
Mediana – 8,0 
Moda – 8,0 
Desvio-padrão – 2,7 
Mínimo – 5,0 
Máximo – 15,0 
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5.3.3. Exercícios - Informação Estatística 

 

 
Figura 1- Diferenças de género nos exercícios 1,2 e 3         Figura 2- Diferenças de género no exercício 1  

 
Figura 4 - Diferenças de género no exercício 2   Figura 5 - Diferenças de género no exercício 3 

 

Como podemos verificar nas tabelas e gráficos acima, não há diferenças estatisticamente 
significativas entre homens e mulheres no que diz respeito aos resultados dos exercícios 1 e 2, 
mas que as há no exercício 3. 

 

EXERCÍCIO 1 - Distribuição do número total de pontos 



 

140 
 

Tabela 1 – Frequência de resultados no exercício 1 para a ITÁLIA (n=83)  
Número total de 
pontos 

 Frequência Percentagem 
Válida 

Percentagem 
Cumulativa 

 5,00 9 10,8 10,8 
 7,00 2 2,4 13,3 
 8,00 4 4,8 18,1 
 9,00 6 7,2 25,3 
 10,00 11 13,3 38,6 
 11,00 13 15,7 54,2 
 12,00 15 18,1 72,3 
 13,00 9 10,8 83,1 
 14,00 5 6,0 89,2 
 15,00 6 7,2 96,4 
 16,00 1 1,2 97,6 
 17,00 2 2,4 100,0 
 Total 83 100,0  

 
Exercício 1 – Estatística descritiva para cada questão 

 
EXERC1_Q1. Frequência Percentagem Válida Percentagem Cumulativa 

Válido 1 16 18,2 18,2 
2 13 14,8 33,0 
3 20 22,7 55,7 
4 39 44,3 100,0 

Total 88 100,0  
 

EXERC1_Q2. Frequência Percentagem Válida Percentagem Cumulativa 
Válido 1 21 23,9 23,9 

2 44 50,0 73,9 
3 20 22,7 96,6 
4 3 3,4 100,0 

Total 88 100,0  
 

EXERC1_Q3. Frequência Percentagem Válida Percentagem Cumulativa 
Válido 1 60 67,4 67,4 

2 9 10,1 77,5 
3 12 13,5 91,0 
4 8 9,0 100,0 

Total 89 100,0  
 

EXERC1_Q4. Frequência Percentagem Válida Percentagem Cumulativa 
Válido 1 27 31,8 31,8 

2 29 34,1 65,9 
3 28 32,9 98,8 
4 1 1,2 100,0 

Total 85 100,0  
 

EXERC1_Q5. Frequência Percentagem Válida Percentagem Cumulativa 
Válido 1 19 21,6 21,6 

2 37 42,0 63,6 
3 28 31,8 95,5 
4 4 4,5 100,0 

Total 88 100,0  
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EXERCÍCIO 2 - Distribuição do número total de pontos 

Tabela 2 – Frequência de resultados no exercício 2 para a ITÁLIA (n=88)  
 

   Frequência Percentagem 
Válida 

Percentagem 
Cumulativa 

Número total de 
pontos 

5,00 20 22,7 22,7 

 6,00 12 13,6 36,4 
 7,00 4 4,5 40,9 
 8,00 21 23,9 64,8 
 9,00 14 15,9 80,7 
 10,00 6 6,8 87,5 
 11,00 7 8,0 95,5 
 12,00 2 2,3 97,7 
 14,00 1 1,1 98,9 
 15,00 1 1,1 100,0 
 Total 88 100,0  

 
Exercício 2 – Estatística descritiva para cada questão 

 
EXERC2_Q1. Frequência Percentagem Válida Percentagem Cumulativa 

Válido 1 44 50,0 50,0 
2 8 9,1 59,1 
3 32 36,4 95,5 
4 4 4,5 100,0 

Total 88 100,0  
 
 

EXERC2_Q2. Frequência Percentagem Válida Percentagem Cumulativa 
Válido 1 52 59,1 59,1 

2 23 26,1 85,2 
3 11 12,5 97,7 
4 2 2,3 100,0 

Total 88 100,0  
 

EXERC2_Q3. Frequência Percentagem Válida Percentagem Cumulativa 
Válido 1 33 37,5 37,5 

2 34 38,6 76,1 
3 17 19,3 95,5 
4 4 4,5 100,0 

Total 88 100,0  
 

EXERC2_Q4. Frequência Percentagem Válida Percentagem Cumulativa 
Válido 1 83 94,3 94,3 

2 4 4,5 98,9 
3 1 1,1 100,0 

Total 88 100,0  
 

EXERC2_Q5. Frequência Percentagem Válida Percentagem Cumulativa 
Válido 1 72 79,1 79,1 

2 15 16,5 95,6 
3 4 4,4 100,0 

Total 91 100,0  
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APÊNDICE 5.4. PORTUGAL 
 

Não há diferenças estatisticamente significativas entre homens e mulheres no que diz respeito aos 

resultados dos exercícios 1, 2 e 3. 

Estes resultados indicam que, em Portugal, os 3 exercícios desenvolvidos podem ser utilizados na 

avaliação da competência “Análise e Resolução de Problemas”. 
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5.4.1. Exercício 1 para Portugal 

 

EXERCÍCIO 1 

Todos os anos a sua empresa prepara uma reunião anual na qual apresenta as novas diretrizes para os 
principais clientes e parceiros (fornecedores, empresas de certificação, entidades locais). 

Considerando que a empresa recentemente mudou de instalações e que esta reunião em concreto ocorre 
todos os anos no início de julho, foi decidido que a reunião seria seguida de um cocktail no jardim exterior. 

Uma vez que este evento tem novas especificidades quando comparado com as reuniões passadas (novas 
instalações, realizada no jardim, trabalhadores também convidados a participar, apresentação dos novos 
mercados a explorar), tais alterações foram anunciadas com a devida antecedência e destaque. Mesmo 
fotografias ilustrativas da organização da reunião no jardim foram partilhadas.  

Na manhã anterior ao evento, já quando estavam a ser ultimados os preparativos, a meteorologia era 
instável, não havendo uma ideia clara de se iria chover ou não durante o período da reunião e do cocktail. 

Imagine agora que faz parte da equipa que se encontra a organizar o evento (evento esse de extrema 
importância para a imagem da empresa). Dada a situação, foi questionado sobre como acha que se deveria 
atuar. 

P1. Identifique o(s) problema(s) que está a experienciar. 

P2. Indique se seria necessário recolher informação adicional e, em caso positivo, o que faria. 

P3. Indique as várias alternativas possíveis para a resolução deste problema, fazendo referência aos prós e 
contras de cada uma. 

P4. Das alternativas identificadas na P3, selecione aquela que considera a mais apropriada, indicando quais 
as ações que seriam necessárias para a implementação da ideia.  

P5. Dada a situação, o que consideraria ser um bom resultado? Quais as aprendizagens que retira desta 
situação? 
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Exercício 1 - Interpretação dos resultados para Portugal 

 

Considerando que definimos 4 níveis de avaliação dos exercícios e que há 5 questões, a pontuação 
varia entre os 5 e os 20 pontos. Para interpretar o desempenho relativamente à competência 
“Análise e Resolução de Problemas” em Portugal para o exercício 1: 

Muito abaixo da média: 6-9 pontos 

Abaixo da média: 10 pontos 

Dentro da média: 11-12 pontos 

Acima da média: 13 – 14 pontos 

Muito acima da média: 15 pontos ou mais 

 

Média – 11,8 
Mediana – 12,0 
Moda – 10,0 
Desvio-padrão – 2,7 
Mínimo – 6,0 
Máximo – 18,0 

 

  



 

145 
 

5.4.2. Exercício 2 para Portugal 

 

EXERCÍCIO 2 

  

Um colega seu fez uma encomenda de 10.000€ para um cliente, sendo que a mesma era urgente para o 
cliente em questão. O seu colega consultou o fornecedor (de França), requerendo informação relativa ao 
tempo de entrega, tendo sido informado que a entrega demoraria, no máximo, 5 dias úteis. O seu colega 
indicou que ele iria informar o cliente, por SMS, logo que a encomenda chegasse. 

Após esses 5 dias úteis, o cliente foi às instalações da empresa para fazer a recolha da encomenda. No 
entanto, a mesma ainda não tinha chegado e o colega responsável encontrava-se de folga nesse dia. 

Quando se apercebeu da situação, o cliente ficou muito aborrecido, afirmando que esses materiais eram 
realmente necessários para que as atividades da empresa não fossem comprometidas. Para além disso, o 
cliente disse também que a situação tinha feito com que ele perdesse a confiança na empresa. De facto, 
este era verdadeiramente um bom e leal cliente, encomendando muito material e fazendo sempre os 
pagamentos dentro dos prazos estipulados.  

Considerando esta situação, indique como tencionaria atuar. 

P1. Identifique o(s) problema(s) que está a experienciar. 

P2. Indique se seria necessário recolher informação adicional e, em caso positivo, o que faria. 

P3. Indique as várias alternativas possíveis para a resolução deste problema, fazendo referência aos prós e 
contras de cada uma. 

P4. Das alternativas identificadas na P3, selecione aquela que considera a mais apropriada, indicando quais 
as ações que seriam necessárias para a implementação da ideia.  

P5. Dada a situação, o que consideraria ser um bom resultado? Quais as aprendizagens que retira desta 
situação? 
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Exercício 2 - Interpretação dos resultados para Portugal 

 

Considerando que definimos 4 níveis de avaliação dos exercícios e que há 5 questões, a pontuação 
varia entre os 5 e os 20 pontos. Para interpretar o desempenho relativamente à competência 
“Análise e Resolução de Problemas” em Portugal para o exercício 2: 

Muito abaixo da média: 5 - 7 pontos 

Abaixo da média: 8 – 9 pontos 

Dentro da média: 10 pontos 

Acima da média: 11 – 12 pontos 

Muito acima da média: 13 pontos ou mais 

 

Média – 10,2 
Mediana – 10,0 
Moda – 11,0 
Desvio-padrão – 2,6 
Mínimo – 5,0 
Máximo – 17,0 
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5.4.3. Exercício 3 para Portugal 

 

EXERCÍCIO 3 

  

Imagine que trabalha numa empresa de importações/exportações que tem o seu escritório nuns bons 
subúrbios de uma grande cidade.  

Como consequência do crescimento da empresa nos últimos 2 anos, mais pessoas foram admitidas no 
escritório. Há dois anos atrás, havia apenas 6 pessoas a trabalhar no escritório, sendo o mesmo composto 
por uma entrada com uma cadeira e uma sala de reuniões na qual 6 pessoas se podiam confortavelmente 
sentar. 

Ao longo desses 2 anos, a empresa passou a ter 10 pessoas no mesmo local, mais toda a mobília necessária 
e inerente (secretárias, computadores, arquivadores, entre outros). A sala de reuniões foi transformada num 
escritório onde trabalham 4 pessoas, ao passo que a entrada passou a ser um pequeno espaço aberto para 
reuniões de até 2 clientes. Ainda que este espaço esteja dividido dos demais, é possível uma efetiva 
privacidade (especialmente importante para negócios ou partilha de ideias sensíveis). Apenas o gestor tem 
um gabinete fechado. 

Como consequência de haver muitas pessoas confinadas a um espaço pequeno e atolado, vão surgindo 
alguns conflitos entre os trabalhadores.  

A necessidade de mais espaço é então absolutamente vital, até porque um novo trabalhador foi contratado 
e inicia as suas funções daqui a aproximadamente um mês. No entanto, a empresa fez recentemente alguns 
investimentos, pelo que agora não é o melhor momento para tal.  

Imagine que faz parte da equipa de gestão e que precisa de arranjar espaço para o novo trabalhador, tendo 
em consideração que tem de gastar o mínimo dinheiro possível.  

Dada a situação, diga de que forma aconselharia o director a intervir.  

  

P1. Identifique o(s) problema(s) que está a experienciar. 

P2. Indique se seria necessário recolher informação adicional e, em caso positivo, o que faria. 

P3. Indique as várias alternativas possíveis para a resolução deste problema, fazendo referência aos prós e 
contras de cada uma. 

P4. Das alternativas identificadas na P3, selecione aquela que considera a mais apropriada, indicando quais 
as ações que seriam necessárias para a implementação da ideia.  

P5. Dada a situação, o que consideraria ser um bom resultado? Quais as aprendizagens que retira desta 
situação? 
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Exercício 3 - Interpretação dos resultados para Portugal 

 

Considerando que definimos 4 níveis de avaliação dos exercícios e que há 5 questões, a pontuação 
varia entre os 5 e os 20 pontos. Para interpretar o desempenho relativamente à competência 
“Análise e Resolução de Problemas” em Portugal para o exercício 3: 

Muito abaixo da média: 8 - 10 pontos 

Abaixo da média: 11 – 12 pontos 

Dentro da média: 13 pontos 

Acima da média: 14 – 15 pontos 

Muito acima da média: 16 pontos ou mais 

 

 

Média – 13,0 
Mediana – 13,0 
Moda – 13,0 
Desvio-padrão – 2,7 
Mínimo – 8,0 
Máximo – 19,0 
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5.4.4. Exercícios - Informação Estatística 

  
Figure 1- Gender differences in exercise 1,2 and 3         Figura 2- Diferenças de género no exercício 1  

  
Figure 6-Gender differences in exercise 2   Figura 7 - Diferenças de género no exercício 3 

 
Como podemos verificar nas tabelas e gráficos acima, não há diferenças estatisticamente 
significativas entre homens e mulheres no que diz respeito aos resultados dos exercícios 1, 2 e 3. 

 

Segue-se a análise descritiva de cada questão do exercício de Resolução de Problemas. 
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EXERCÍCIO 1 - Distribuição do número total de pontos 
 Tabela 1 – Frequência de resultados no exercício 2 para a PORTUGAL (n=87)  

EXERCÍCIO 1  Frequência Percentagem 
Válida 

Percentagem 
Cumulativa 

Número total de pontos 6,00 1 1,1 1,1  
7,00 5 5,7 6,9  
8,00 4 4,6 11,5  
9,00 8 9,2 20,7  
10,00 14 16,1 36,8  
11,00 10 11,5 48,3  
12,00 9 10,3 58,6  
13,00 11 12,6 71,3  
14,00 9 10,3 81,6  
15,00 8 9,2 90,8  
16,00 5 5,7 96,6  
17,00 2 2,3 98,9  
18,00 1 1,1 100,0  
Total 87 100,0 

 

 
Exercício 1 – Estatística descritiva para cada questão 
EX1_P1.  Frequência Percentagem 

Válida 
Percentagem 

Cumulativa 
Válido 1 13 14,8 14,8 
 2 12 13,6 28,4 
 3 13 14,8 43,2 
 4 50 56,8 100,0 

 Total 88 100,0  
 
EX1_P2.  Frequência Percentagem 

Válida 
Percentagem 
Cumulativa 

Válido 1 30 33,3 33,3 
 2 41 45,6 78,9 
 3 16 17,8 96,7 
 4 3 3,3 100,0 
 Total 90 100,0  

 
EX1_P3.  Frequência Percentagem 

Válida 
Percentagem 
Cumulativa 

Válido 1 18 20,0 20,0 
 2 31 34,4 54,4 
 3 31 34,4 88,9 
 4 10 11,1 100,0 
 Total 90 100,0  

 
EX1_P4.  Frequência Percentagem 

Válida 
Percentagem 
Cumulativa 

Válido 1 31 34,8 34,8 
 2 37 41,6 76,4 
 3 13 14,6 91,0 
 4 8 9,0 100,0 
 Total 89 100,0  

 
EX1_P5.  Frequência Percentagem 

Válida 
Percentagem 
Cumulativa 

Válido 1 15 16,7 16,7 
 2 32 35,6 52,2 
 3 34 37,8 90,0 
 4 9 10,0 100,0 
 Total 90 100,0  

EXERCÍCIO 2 - Distribuição do número total de pontos 
 Tabela 2 – Frequência de resultados no exercício 2 para a PORTUGAL (n=87)  
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EXERCÍCIO 2  Frequência Percentagem 
Válida 

Percentagem 
Cumulativa 

Número total de 
pontos 
 

5,00 5 6,1 6,1 
6,00 2 2,4 8,5 
7,00 9 11,0 19,5 
8,00 3 3,7 23,2 
9,00 11 13,4 36,6 

 10,00 12 14,6 51,2 
 11,00 14 17,1 68,3 
 12,00 12 14,6 82,9 
 13,00 7 8,5 91,5 
 14,00 4 4,9 96,3 
 16,00 2 2,4 98,8 
 17,00 1 1,2 100,0 
 Total 82 100,0  

 
Exercício 2 – Estatística descritiva para cada questão 
EX2_P1.  Frequência Percentagem 

Válida 
Percentagem 
Cumulativa 

Válido 1 25 29,1 29,1 
 2 10 11,6 40,7 
 3 15 17,4 58,1 
 4 36 41,9 100,0 
 Total 86 100,0  

 
EX2_P2.  Frequência Percentagem 

Válida 
Percentagem 
Cumulativa 

Válido 1 30 34,9 34,9 
 2 22 25,6 60,5 
 3 30 34,9 95,3 
 4 4 4,7 100,0 
 Total 86 100,0  

 
EX2_P3.  Frequência Percentagem 

Válida 
Percentagem Cumulativa 

Válido 1 57 67,1 67,1 
 2 14 16,5 83,5 
 3 10 11,8 95,3 
 4 4 4,7 100,0 
 Total 85 100,0  

 
EX2_P4.  Frequência Percentagem 

Válida 
Percentagem 
Cumulativa 

Válido 1 51 60,7 60,7 
 2 25 29,8 90,5 
 3 7 8,3 98,8 
 4 1 1,2 100,0 
 Total 84 100,0  

 
EX2_P5.  Frequência Percentagem 

Válida 
Percentagem 
Cumulativa 

Válido 1 20 23,5 23,5 
 2 19 22,4 45,9 
 3 40 47,1 92,9 
 4 6 7,1 100,0 
 Total 85 100,0  

 
EXERCÍCIO 3 - Distribuição do número total de pontos 

 Tabela 3 – Frequência de resultados no exercício 3 para a PORTUGAL (n=87)  
EXERCÍCIO 3  Frequênci

a 
Percentagem 

Válida 
Percentagem 
Cumulativa 

8,00 2 2,6 2,6 
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Número total de 
pontos 

9,00 4 5,3 7,9 
10,00 11 14,5 22,4 
11,00 9 11,8 34,2 
12,00 6 7,9 42,1 
13,00 15 19,7 61,8 

Média – 12,9 14,00 8 10,5 72,4 
15,00 6 7,9 80,3 
16,00 7 9,2 89,5 
17,00 4 5,3 94,7 
18,00 1 1,3 96,1 
19,00 3 3,9 100,0 

 Total 76 100,0  
 
Exercício 3 – Estatística descritiva para cada questão 
EX3_P1.  Frequência Percentagem 

Válida 
Percentagem 
Cumulativa 

Válido 1 6 7,7 7,7 
 2 7 9,0 16,7 
 3 18 23,1 39,7 
 4 47 60,3 100,0 
 Total 78 100,0  

 
EX3_P2.  Frequência Percentagem 

Válida 
Percentagem 
Cumulativa 

Válido 1 29 37,2 37,2 
 2 13 16,7 53,8 
 3 13 16,7 70,5 
 4 23 29,5 100,0 
 Total 78 100,0  

 
EX3_P3.  Frequência Percentagem 

Válida 
Percentagem 
Cumulativa 

Válido 1 5 6,4 6,4 
 2 34 43,6 50,0 
 3 27 34,6 84,6 
 4 12 15,4 100,0 
 Total 78 100,0  

 
EX3_P4.  Frequência Percentagem 

Válida 
Percentagem 
Cumulativa 

Válido 1 15 19,2 19,2 
 2 43 55,1 74,4 
 3 15 19,2 93,6 
 4 5 6,4 100,0 
 Total 78 100,0  

 
EX3_P5.  Frequência Percentagem 

Válida 
Percentagem 
Cumulativa 

Válido 1 15 19,7 19,7 
 2 21 27,6 47,4 
 3 29 38,2 85,5 
 4 11 14,5 100,0 
 Total 76 100,0  
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APÊNDICE 5.5. ESPANHA 

 

Não há diferenças estatisticamente significativas entre homens e mulheres no que diz respeito aos 

resultados dos exercícios 1, 2 e 3. 

Estes resultados indicam que, em Espanha, os 3 exercícios desenvolvidos podem ser utilizados na 

avaliação da competência “Análise e Resolução de Problemas”. 
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5.5.1. Exercício 1 para Espanha 

 

EJERCICIO 1 

  

Cada año su empresa prepara la reunión anual donde se presentan las nuevas directrices a los principales 
clientes y socios (proveedores, compañías certificadoras, entidades locales). 

Considerando que su empresa recientemente ha cambiado las instalaciones y que la reunión siempre tiene 
lugar en los primeros días de Julio, han decidido tener la reunión seguida de un cocktail en el jardín al aire 
libre. 

Como este evento tiene algunas nuevas características comparado con las anteriores reuniones (nuevas 
instalaciones, reunión en el jardín, los trabajadores también han sido invitados, presentación de nuevos 
mercados para expandir), ha sido anunciado con tiempo, destacando estas innovaciones. Incluso se han 
anunciado fotografías de cómo va a tener lugar esta reunión en el jardín. 

La mañana anterior al evento, cuando se realizan los últimos preparativos, el clima es inestable y no hay 
una idea clara acerca de si lloverá o no durante el tiempo de la reunión y el cocktail. 

Imagine que es usted parte del equipo de organización del evento, que es muy importante para la imagen 
de la empresa. Con esta situación dada y no sabiendo qué hacer, le piden su opinión sobre cómo actuar. 

  

Q1. Por favor identifique los problemas que tiene que afrontar. 

Q2. Indique si necesita recopilar información adicional y, de ser así, qué haría.  

Q3. Por favor proporcione varias alternativas posibles para resolver el problema y señale sus pros y sus 
contras.  

Q4. De las alternativas identificadas en Q3, seleccione la que considere más apropiada, indicando qué 
acciones tomaría para implementar su idea. 

Q5. Dada la situación, ¿qué consideraría un buen resultado? ¿Qué lecciones ha aprendido de esta 
situación? 
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Exercício 1 - Interpretação dos resultados para Espanha 

 

Considerando que definimos 4 níveis de avaliação dos exercícios e que há 5 questões, a pontuação 
varia entre os 5 e os 20 pontos. Para interpretar o desempenho relativamente à competência 
“Análise e Resolução de Problemas” em Espanha para o exercício 1: 

Muito abaixo da média: 5 - 8 pontos 

Abaixo da média: 9 – 10 pontos 

Dentro da média: 11 - 12 pontos 

Acima da média: 13 – 14 pontos 

Muito acima da média: 15 pontos ou mais 

 

Média – 11,2 
Mediana – 11,0 
Moda – 9,0 
Desvio-padrão – 2,7 
Mínimo – 5,0 
Máximo – 16,0 
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5.5.2. Exercício 2 para Espanha 

 

EJERCICIO 2 

  

Un compañero suyo ha realizado un pedido de € 10,000 para un cliente. El pedido era urgente para el cliente. 
Su compañero consultó con el proveedor (en Francia), solicitó la información sobre el tiempo de entrega y 
se le informó que llevaría un máximo de 5 días hábiles. Su compañero indicó que informaría al cliente, por 
SMS, tan pronto como llegara el pedido.   

Después de 5 días hábiles, el cliente fue a las instalaciones de la empresa a recoger el pedido, el cual no 
había llegado todavía, y su compañero estaba en su día libre ese día. 

Cuando el cliente se dio cuenta que el pedido no estaba disponible, se enfadó mucho y dijo que necesitaba 
esos materiales para no retrasar la actividad de su negocio. El cliente dijo también que esa situación 
significaba una pérdida de confianza en la empresa. De hecho, él era un buen y fiel cliente (pedía mucho 
material y siempre pagaba dentro de los límites de tiempo). 

Considerando esta situación, indique cómo actuaría. 

  

Q1. Por favor identifique los problemas que tiene que a 

.frontar. 

Q2. Indique si necesita recopilar información adicional y, de ser así, qué haría. 

Q3. Por favor proporcione varias alternativas posibles para resolver el problema y señale sus pros y sus 
contras. 

Q4. De las alternativas identificadas en Q3, seleccione la que considere más apropiada, indicando qué 
acciones tomaría para implementar su idea. 

Q5. Dada la situación, ¿qué consideraría un buen resultado? ¿Qué lecciones ha aprendido de esta 
situación? 
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Exercício 2 - Interpretação dos resultados para Espanha 

 

Considerando que definimos 4 níveis de avaliação dos exercícios e que há 5 questões, a pontuação 
varia entre os 5 e os 20 pontos. Para interpretar o desempenho relativamente à competência 
“Análise e Resolução de Problemas” em Espanha para o exercício 2: 

Muito abaixo da média: 5-7 pontos 

Abaixo da média: 8 – 9 pontos 

Dentro da média: 10 pontos 

Acima da média: 11 - 12 pontos 

Muito acima da média: 13 pontos ou mais 

 

 

Média – 9,8 
Mediana – 10,0 
Moda – 10,0 
Desvio-padrão – 2,6 
Mínimo – 5,0 
Máximo – 15,0 

 

  



 

158 
 

5.5.3. Exercício 3 para Espanha 

 

EJERCICIO 3 

 Imagine que está usted trabajando en una empresa de importación/exportación a la que pertenece su oficina 
en un buen barrio de una gran ciudad. 

Debido al crecimiento de su empresa en los últimos 2 años, se admitió a más personas en las instalaciones 
de la oficina. Hace 2 años, había 6 personas trabajando en la oficina, y había un vestíbulo de entrada, con 
una silla, y una sala de reuniones en la que 6 personas podían sentarse cómodamente. 

En estos dos años, la empresa creció en 10 personas en el mismo espacio, junto con sus escritorios, 
ordenadores y muebles con archivos en papel. La sala de reuniones se transformó en una oficina donde 
trabajan 4 personas, y el vestíbulo de entrada se transformó en una pequeña sala de reuniones en espacio 
abierto para recibir 2 clientes. El espacio está dividido, pero no es posible la privacidad real, para negocios 
más sensibles o una tormenta de ideas. Sólo el gerente tiene un despacho cerrado. 

Hay algunos conflictos entre la plantilla debido a que algunos empleados están confinados en un espacio 
abarrotado y pequeño. 

La necesidad de más espacio es absolutamente necesaria, ya que un nuevo miembro ha sido contratado y 
comienza en aproximadamente un mes. Pero la empresa ha hecho algunas inversiones y no es un buen 
momento para comprar nuevas instalaciones. 

Imagine que es usted parte del equipo de dirección y necesita hacer espacio para la nueva contratación, 
teniendo en cuenta que necesita gastar tan poco dinero como razonablemente pueda. 

Con esta situación, permítanos conocer su opinión sobre cómo asesorar al director gerente en cómo actuar. 

 Q1. Por favor identifique los problemas que tiene que afrontar. 

Q2. Indique si necesita recopilar información adicional y, de ser así, qué haría. 

Q3. Por favor proporcione varias alternativas posibles para resolver el problema y señale sus pros y sus 
contras. 

Q4. De las alternativas identificadas en Q3, seleccione la que considere más apropiada, indicando qué 
acciones tomaría para implementar su idea. 

Q5. Dada la situación, ¿qué consideraría un buen resultado? ¿Qué lecciones ha aprendido de esta 
situación? 
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Exercício 3 - Interpretação dos resultados para Espanha 

 

Considerando que definimos 4 níveis de avaliação dos exercícios e que há 5 questões, a pontuação 
varia entre os 5 e os 20 pontos. Para interpretar o desempenho relativamente à competência 
“Análise e Resolução de Problemas” em Espanha para o exercício 3: 

Muito abaixo da média: 5 - 7 pontos 

Abaixo da média: 8 – 9 pontos 

Dentro da média: 10 – 11 pontos 

Acima da média: 12 – 13 pontos 

Muito acima da média: 14 pontos ou mais 

 

 

Média – 10,5 
Mediana – 11,0 
Moda – 11,0 
Desvio-padrão – 3,4 
Mínimo – 5,0 
Máximo – 18,0 
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5.5.4. Exercícios - Informação Estatística 

 

    
 

Como podemos verificar nas tabelas e gráficos acima, não há diferenças estatisticamente significativas entre 
homens e mulheres no que diz respeito aos resultados dos exercícios 1, 2 e 3. Isto significa que os exercícios 
são neutros de género. 

 

Segue-se a análise descritiva de cada questão do exercício de Resolução de Problemas. 
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EXERCÍCIO 1 - Distribuição do número total de pontos 
 

 Tabela 1 – Frequência de resultados no exercício 1 para a ESPANHA (n=88)  
EXERCÍCIO 1 
TOTAL 

 Frequência Percentage
m Válida 

Percentagem 
Cumulativa 

Número total de 
pontos 

5,00 2 2,3 2,3 
6,00 4 4,5 6,8 
8,00 8 9,1 15,9 

 9,00 13 14,8 30,7 
 10,00 10 11,4 42,0 
 11,00 11 12,5 54,5 
 12,00 11 12,5 67,0 
 13,00 9 10,2 77,3 
 14,00 10 11,4 88,6 
 15,00 5 5,7 94,3 
 16,00 5 5,7 100,0 
 Total 88 100,0  

 
Exercício 1 – Estatística descritiva para cada questão 
Ex1-Q1  Frequência Percentagem 

Válida 
Percentagem 
Cumulativa  

1 23 26,1 26,1 
2 10 11,4 37,5 
3 30 34,1 71,6 
4 25 28,4 100,0 

 Total 88 100,0  
 
Ex1-Q2  Frequência Percentagem 

Válida 
Percentagem 
Cumulativa  

1 17 19,3 19,3 
2 11 12,5 31,8 
3 51 58,0 89,8 
4 9 10,2 100,0 

 Total 88 100,0  
 
Ex1-Q3  Frequência Percentagem 

Válida 
Percentagem 
Cumulativa  

1 38 43,2 43,2 
2 27 30,7 73,9 
3 16 18,2 92,0 
4 7 8,0 100,0 

 Total 88 100,0  
 
Ex1-Q4  Frequência Percentagem 

Válida 
Percentagem 
Cumulativa  

1 16 18,2 18,2 
2 50 56,8 75,0 
3 18 20,5 95,5 
4 4 4,5 100,0 

 Total 88 100,0  
 
Ex1-Q5  Frequênci

a 
Percentagem 

Válida 
Percentagem 
Cumulativa  

1 39 44,3 44,3 
 2 29 33,0 77,3 
 3 12 13,6 90,9 
 4 8 9,1 100,0 
 Total 88 100,0  

 
EXERCÍCIO 2 - Distribuição do número total de pontos 
 

 Tabela 2 – Frequência de resultados no exercício 2 para a ESPANHA (n=88)  
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EXERCÍCIO 2 
TOTAL 

 Frequênci
a 

Percentage
m Válida 

Percentagem 
Cumulativa 

Número total de 
pontos 

5,00 6 6,8 6,8 
6,00 4 4,5 11,4 
7,00 8 9,1 20,5 

 8,00 5 5,7 26,1 
 9,00 12 13,6 39,8 
 10,00 20 22,7 62,5 
 11,00 13 14,8 77,3 
 12,00 3 3,4 80,7 
 13,00 9 10,2 90,9 
 14,00 5 5,7 96,6 
 15,00 3 3,4 100,0 
 Total 88 100,0  

 
Exercício 2 – Estatística descritiva para cada questão 
Ex2-Q1  Frequência Percentagem 

Válida 
Percentagem 
Cumulativa  

1 41 46,6 46,6 
 2 14 15,9 62,5 
 3 16 18,2 80,7 
 4 17 19,3 100,0 
 Total 88 100,0  

 
Ex2-Q2  Frequênci

a 
Percentagem 

Válida 
Percentagem 
Cumulativa 

Válido 1 38 43,2 43,2 
 2 23 26,1 69,3 
 3 24 27,3 96,6 
 4 3 3,4 100,0 
 Total 88 100,0  

 
Ex2-Q3  Frequência Percentagem 

Válida 
Percentagem 
Cumulativa 

Válido 1 34 38,6 38,6 
 2 23 26,1 64,8 
 3 27 30,7 95,5 
 4 4 4,5 100,0 
 Total 88 100,0  

 
Ex2-Q4  Frequência Percentagem 

Válida 
Percentagem 
Cumulativa 

Válido 1 41 46,6 46,6 
 2 29 33,0 79,5 
 3 17 19,3 98,9 
 4 1 1,1 100,0 
 Total 88 100,0  

 
Ex2-Q5  Frequência Percentagem 

Válida 
Percentagem 
Cumulativa 

Válido 1 21 23,6 23,6 
 2 41 46,1 69,7 
 3 24 27,0 96,6 
 4 3 3,4 100,0 
 Total 89 100,0  
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EXERCÍCIO 3 - Distribuição do número total de pontos 
 Tabela 3 – Frequência de resultados no exercício 3 para a ESPANHA (n=88)   

EXERCÍCIO 3 
TOTAL 

 Frequência Percentagem 
Válida 

Percentagem 
Cumulativa 

Número total de 
pontos  

5,00 10 11,4 11,4 
6,00 6 6,8 18,2 
7,00 3 3,4 21,6 

 
 
 

8,00 7 8,0 29,5 
9,00 6 6,8 36,4 
10,00 9 10,2 46,6 
11,00 13 14,8 61,4 
12,00 7 8,0 69,3 
13,00 10 11,4 80,7 
14,00 5 5,7 86,4 
15,00 5 5,7 92,0 
16,00 6 6,8 98,9 
18,00 1 1,1 100,0 

 Total 88 100,0  
 
Exercício 3 – Estatística descritiva para cada questão 
Ex3-Q1  Frequência Percentagem 

Válida 
Percentagem 
Cumulativa 

Válido 1 27 30,7 30,7 
 2 14 15,9 46,6 
 3 28 31,8 78,4 
 4 19 21,6 100,0 
 Total 88 100,0  

 
Ex3-Q2  Frequência Percentagem 

Válida 
Percentagem 
Cumulativa 

Válido 1 44 50,0 50,0 
 2 9 10,2 60,2 
 3 27 30,7 90,9 
 4 8 9,1 100,0 
 Total 88 100,0  

 
Ex3-Q3  Frequência Percentagem 

Válida 
Percentagem 
Cumulativa 

Válido 1 28 31,8 31,8 
 2 32 36,4 68,2 
 3 20 22,7 90,9 
 4 8 9,1 100,0 
 Total 88 100,0  

 
Ex3-Q4  Frequência Percentagem 

Válida 
Percentagem 
Cumulativa 

Válido 1 33 37,5 37,5 
 2 36 40,9 78,4 
 3 17 19,3 97,7 
 4 2 2,3 100,0 
 Total 88 100,0  

 
Ex3-Q5  Frequência Percentagem 

Válida 
Percentagem 
Cumulativa 

Válido 1 24 27,3 27,3 
 2 39 44,3 71,6 
 3 17 19,3 90,9 
 4 8 9,1 100,0 
 Total 88 100,0  
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ANEXO 6 – Lista de Verificação – Relatório 

Individual 
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RELATÓRIO INDIVIDUAL    
    
NÚMERO DE RECRUTAMENTO   
Data   

    
    
NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO 
INDIVIDUAL   

  
    

Avaliação relativamente aos requisitos 

QUALIFICAÇÕES    

  

Nível de Escolaridade    
Outras qualificações    

Certificados    
    
Questionário - Competências Gerais 
para a Empregabilidade    

  

Total    
Relativamente à média    

Observações    
    
COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS    
    
Conhecimentos de Línguas    

  
Inglês    

Outras    
 

   
Competências de Informática    

  

Word    
Excel    

PowerPoint    
Outras    

    
Resolução de Problemas    

  

Total    
Relativamente à média    

Observações    
 

   
…    

  Observações    
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…    
  Observações    

 
   

Exercício prático    
  Observações    

    
Entrevista    

  Observações    
    
Situação atual 
(empregado/a-desempregado/a):      
Remuneração desejada:      
Disponibilidade para começar a 
trabalhar:      

    
OBSERVAÇÕES FINAIS & AVALIAÇÃO 

  
 

     
 



 

 
 

 

SOCIOS  

 

Coordenador 

Frauen im Brennpunkt – Austria 
www.fib.at 

 
 

 
INOVA+ - Portugal 
www.inova.business 

 

 
 
Instituto politecnico do Porto – Portogallo 
www.ipp.pt 

 

 

 
Bimec – Bulgaria 
www.bimec-bg.eu 

 

 
 
Centro per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci” (CSC) – Italy 
en.danilodolci.org 

  

 
 
Servicio regional de empleo y formaciòn – Spain 
www.sefcarm.es 

 

 

 



The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the 
contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi ble for any use 
which may be made of the information contained therein.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

geneus-project.eu

facebook.com/geneus.project

twitter.com/GeNeus_project


	covercc-fronte
	geneus-io2-pt
	cover geneus io2-PT
	GeNeus_IO2__PT
	1. Introdução
	2. O Processo de Seleção
	2.1. Adequação Pessoa–Função
	2.2. Análise de requisitos
	2.3. Análise da Função
	Definição de Objetivos
	Preparação da Análise de Função
	Implementação da Análise de Função
	Desenho da Descrição de Funções e suas Especificações
	Controlo/Monitorização da Descrição de Funções e suas Especificações
	Planeamento do Processo de Seleção
	Modelo de Análise da Função

	2.4. Adequação Pessoa-Organização
	2.5. Testes online
	3. Conjunto de Ferramentas e Testes de Seleção Neutrais em termos de Género
	3.1. Teste – “Questionário sobre Competências Gerais para a Empregabilidade”
	3.2. Exercício de Análise - Resolução de Problemas
	3.3. Outros Testes
	Teste de Inglês
	Teste de Alemão
	Teste de Aptidão Informática
	Provas


	4. Entrevistas de Emprego
	4.1. Tipos
	4.1.1. Entrevistas de emprego estruturadas
	4.1.2. Entrevistas de emprego não- estruturadas
	4.1.3 Estrutura do conteúdo de uma entrevista semiestruturada

	4.2. Outras situações em entrevistas
	4.2.1. Quebra-Cabeças
	4.2.2. Meios para fazer a entrevista
	Reunião em contexto informal
	Entrevistas em vídeo
	Entrevistas por telefone
	Entrevistas à distância

	4.3. Lista de Verificação do/a Candidato/a
	4.4. Execução/Procedimento
	4.5. Estrutura de avaliação
	4.6. Modelos específicos de entrevistas de emprego
	4.6.1. JÚRI
	4.6.2. GRUPO

	4.7. Proposta de estrutura básica de uma entrevista de emprego
	4.7.1. FASE 1: Apresentação pelo/a entrevistador/a (1 a 10 minutos)
	4.7.2. FASE 2: Fique a conhecer o/a candidato/a / Avalie as Competências (15m a 1 hora)
	4.7.3. FASE 3: Carreira e Função a Desempenhar (5 a 15minutos)
	4.7.4. FASE 4: Conclusão
	4.7.5. Exemplo de modelo de entrevista de emprego

	4.8. Perguntas da entrevista de emprego
	4.8.1. Método de avaliação STAR para questões comportamentais
	4.8.2. Procedimento relativo à entrevista
	4.8.3. Avaliação
	4.8.4. Ferramentas em utilização


	5. Avaliação específica de género no caso dos critérios de avaliação
	5.1. Objectividade no processo de seleção especificamente aplicada à questão de género
	5.1.1. Empurrão
	5.1.2. Efeitos de Primazia e Recência
	5.1.3. Efeito de Halo
	5.1.4. Projeção
	5.1.5. Efeito de Contraste
	5.1.6. Distorções cognitivas


	Bibliografia
	ANEXO 1 – Questionário sobre Competências Gerais para a Empregabilidade
	ANEXO 2 – Metodologia:  Exercícios de Análise e Teste de Seleção Neutro de Género
	ANEXO 3 – Questionário Nacional sobre Competências Gerais para a Empregabilidade
	ANEXO 3.1 – Questionário sobre Competências Gerais para a Empregabilidade (Áustria)
	3.1.1. Teste
	3.1.2. Pontuação & Interpretação
	3.1.3. Informação estatística

	ANEXO 3.2 – Questionário sobre Competências Gerais para a Empregabilidade (BULGÁRIA)
	3.2.1. Teste
	3.2.2. Pontuação & Interpretação
	3.2.3. Informação estatística

	ANEXO 3.3 – Questionário sobre Competências Gerais para a Empregabilidade (ITÁLIA)
	3.3.1. Teste
	3.3.2. Pontuação & Interpretação
	3.3.3. Informação estatística

	ANEXO 3.4 – Questionário sobre Competências Gerais para a Empregabilidade (PORTUGAL)
	3.4.1. Teste
	3.4.2. Pontuação & Interpretação
	3.4.3. Informação estatística

	ANEXO 3.5 – Questionário sobre Competências Gerais para a Empregabilidade (ESPANHA)
	3.5.1. Teste
	3.5.2. Pontuação & Interpretação
	3.5.3. Informação estatística


	ANEXO 4 – Exercícios de Análise e Orientação para Classificação
	EXERCÍCIO 1
	EXERCÍCIO 2
	EXERCÍCIO 3

	ANEXO 5 – Especificidades nacionais do Exercício de Análise
	Apêndice 5.1. Áustria
	5.1.1. Exercício 1 para a Áustria
	Exercício 1 - Interpretação dos resultados para a Áustria
	5.1.2. Exercício 2 para a Áustria
	Exercício 2 - Interpretação dos resultados para a Áustria
	5.1.3. Exercício 3 para a Áustria
	Interpretação de Resultados para a Áustria (Exercício 3)
	5.1.4. Exercícios - Informação Estatística

	Apêndice 5.2. Bulgária
	5.2.1. Exercício 1 para a Bulgária
	Exercício 1 - Interpretação dos resultados para a Bulgária
	5.2.2. Exercício 3 para a Bulgária
	Exercício 3 - Interpretação dos resultados para a Bulgária
	5.2.3. Exercícios - Informação Estatística

	Apêndice 5.3. Itália
	5.3.1. Exercício 1 para a Itália
	Exercício 1 - Interpretação dos resultados para a Itália
	5.3.2. Exercício 2 para a Itália
	Exercício 2 - Interpretação dos resultados para a Itália
	5.3.3. Exercícios - Informação Estatística

	Apêndice 5.4. Portugal
	5.4.1. Exercício 1 para Portugal
	Exercício 1 - Interpretação dos resultados para Portugal
	5.4.2. Exercício 2 para Portugal
	Exercício 2 - Interpretação dos resultados para Portugal
	5.4.3. Exercício 3 para Portugal
	Exercício 3 - Interpretação dos resultados para Portugal
	5.4.4. Exercícios - Informação Estatística

	Apêndice 5.5. Espanha
	5.5.1. Exercício 1 para Espanha
	Exercício 1 - Interpretação dos resultados para Espanha
	5.5.2. Exercício 2 para Espanha
	Exercício 2 - Interpretação dos resultados para Espanha
	5.5.3. Exercício 3 para Espanha
	Exercício 3 - Interpretação dos resultados para Espanha
	5.5.4. Exercícios - Informação Estatística


	ANEXO 6 – Lista de Verificação – Relatório Individual

	cover geneus io2-PT.pdf

	covercc-retro

