
YALI Network
Boas Perguntas a Fazer 
Durante uma Entrevista



Fazer perguntas ponderadas durante uma entrevista é uma 
oportunidade de demonstrar que fez a sua pesquisa e que está 
seriamente interessado no emprego. As perguntas inteligentes 
também podem distingui-lo de outros candidatos, sobretudo 
se demonstrar que entende os desafios da organização e está 
interessado num futuro nela. Não se pretende que as perguntas 
que se seguem sejam usadas à letra; a ideia é utilizar esta lista 
como ponto de partida para criar perguntas especificamente 
adaptadas à organização e ao cargo em que está interessado.



Perguntas sobre a Organização
•  Como é que a organização define e mede o sucesso? 

• Quais os maiores desafios/oportunidades que a organização enfrenta 
actualmente? 

• Qual pensa ser o rumo da organização nos próximos cinco anos? 

• O que mais o entusiasma quanto ao futuro da empresa? 

Perguntas sobre o Cargo
• Pode falar-me sobre as responsabilidades do dia-a-dia que este cargo 

implica? 

• Quais são as competências mais importantes que alguém com este cargo 
deve possuir? 

• Como se avalia o sucesso neste cargo? 

• Como é o processo de avaliação de desempenho? 

• O que pode dizer-me sobre a equipa com quem eu iria trabalhar? 

• Quem seria o meu superior directo? 

Perguntas sobre Desenvolvimento 
Profissional 
• Qual é o processo de formação para este cargo? 

• A organização oferece formação contínua e/ou oportunidades de 
formação? 

• Qual é o típico percurso de carreira de alguém com este cargo? 

• Para que funções é que funcionários de sucesso progrediram dentro da 
organização? 

Perguntas ao/s seu/s Entrevistador/es 
• Há quanto tempo está nesta organização? 

• O que lhe agrada mais no trabalho que faz nesta organização? 

• Que qualidades ou competências contribuíram mais para o seu sucesso 
aqui? 

• O que me pode dizer sobre a cultura da organização? 

Perguntas de Acompanhamento
• Há mais alguma coisa que eu lhe possa facultar que possa ser útil? 

• Qual é a próxima etapa no processo de contratação? 

• Quando devo esperar ser contactado por si?


