
 
 

Benvindo/a à Newsletter nº4 do GeNeus 

Sobre o que é o GENEUS? 

GENEUS - Ferramentas e Testes neutros de Género para Processos de Seleção é um projeto 

de 2 anos cofinanciado pelo Programa Erasmus+ - KA2: Parceria Estratégica | Educação e 

Formação Profissional, que integra 6 parceiros de 5 países diferentes: Áustria, Bulgária, Itália, 

Portugal e Espanha. 

O projeto GeNeus visa o desenvolvimento, a promoção e a integração de um conjunto de 

ferramentas de seleção neutras em termos de género em diferentes contextos de intervenção. 

O ciclo de vida do projeto inclui diferentes fases que visam melhorar os processos de seleção e 

avaliação para o acesso ao mercado de trabalho e à educação profissional, com foco na igualdade 

de género, espelhado nas ferramentas e testes desenvolvidos e apresentados pela parceria. 

 

Objetivos: 

1. Obter uma visão geral da realidade, necessidades e lacunas dos processos de seleção 

em diferentes contextos e países 

2. Avaliar e analisar estes processos, tendo por base uma perspetiva neutra de género 

3. Produzir e disponibilizar materiais úteis e de livre acesso, garantindo uma abordagem 

neutra em termos de género no teste de candidatos/as. 

 

Resultados: 

• Relatório global sobre os processos nacionais de avaliação e teste: informações sobre 

como as PME, a Administração Pública e Organizações do Ensino Profissional Pós-

Secundário lidam com os processos de seleção, tsendo por base a avaliação e a utilização 

de testes na Áustria, Bulgária, Itália, Portugal e Espanha. 

• Conjunto de ferramentas e teste de seleção neutro de género: com base em práticas 

identificadas e necessidades aferidas, desenvolveram-se um conjunto de ferramentas e 

novas formas de teste que melhorarão os processos de seleção e avaliação. 
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• Guia de implementação de ferramentas de seleção e teste: documentos que 

disponibilizam informações sobre como integrar os novos métodos de teste em diferentes 

áreas do mercado de trabalho. 

• Conjuntos de testes neutros de género para serem aplicados a PMEs, administração 

pública e educação profissional pós-secundária. 

 
 
 

O que há de novo no projeto? 

O Conjunto de Ferramentas e Teste de Seleção Neutras de Género para PME está pronto! 

No contexto do projeto GeNeus, várias ferramentas e testes neutros em termos de género foram 

desenvolvidos, para serem utilizados na fase de recrutamento e seleção em diferentes contextos e 

por diferentes organizações - como PME, administração pública e organizações de ensino 

profissional pós-secundária. As principais ferramentas desenvolvidas são: 

- Um modelo de descrição e análise de funções; 

- Um questionário sobre competências gerais para emprego; 

- Exercícios de análise e resolução de problemas; 

- Um modelo de guião de entrevista; 

- Uma lista de verificação de avaliação do candidato/a. 

Como apoiar a equipa de RH e os/as recrutadores/as das áreas acima mencionadas? Como garantir 

que a implementação dessas ferramentas é bem-sucedida? Como garantir a igualdade de género 

em contexto de trabalho? Para isso, a parceria GeNeus disponibiliza vários documentos para 

facilitar a utilização dessas ferramentas, adaptando-as de acordo com as particularidades de cada 

área e setor. 

O documento atual é um Guia dirigido a consultoras, serviços de aconselhamento, serviços 

sociais, departamentos de recursos humanos, centros de avaliação, Centros de Formação 

Profissional e decisores nessas organizações: através de 6 capítulos, apresenta o conjunto de 

ferramentas e testes neutros de género desenvolvidos pela parceria, fornecendo uma visão geral 

sobre as PME da Europa e a importância do uso de ferramentas neutras em termos de género na 

fase de seleção no contexto de trabalho. O Guia é um documento crucial para apoiar as PME na 

implementação do processo de seleção, evitando o viés de género, concentrando o uso dessas 

ferramentas neutras em termos de género no perfil de trabalho e nas competências necessárias ao 

contexto das PME. Por fim, ajudará as PME a entender como implementar, de forma adequada, o 

conjunto de ferramentas desenvolvido, explicando como utilizá-las através de um estudo de caso e 

das recomendações de especialistas na área. 

Faça o download do conjunto de ferramentas e testes de seleção neutras de género para PME no 

seguinte link: geneus-project.eu/results/ 

https://geneus-project.eu/results/
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O que se segue? 

Outras ferramentas foram igualmente desenvolvidas pela parceria, nomeadamente: 

• Conjunto de ferramentas e testes de seleção neutros de género para a administração pública; 

• Conjunto de ferramentas de seleção e testes de seleção neutros de género para organizações de 

ensino profissional pós-secundário. 

 

Por favor, vá à seção que se segue do site, se estiver interessado/a em aprofundar os temas: 

geneus-project.eu/results/ 

Para mais informações sobre o projeto e seu desenvolvimento mais recente, entre em contato com: 

anarodrigues@iscap.ipp.pt ou andereia.monteiro@inova.business.  

 

Parceria: 

• Coordenador: Frauen im Brennpunkt / Austria  

• Inova+ / Portugal 

• Instituto Politecnico of Porto / Portugal  

• Bimec / Bulgaria  

• Centro per lo sviluppo creativo "Danilo Dolci"/ Itália  

• Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia / Espanha 

 

Follow GeNeus updates on 

 geneus-project.eu 
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