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1 – Prepare-se – reveja as suas aptidões
A Oxfam encoraja-o/a a rever as suas aptidões presentes, os seus êxitos e a sua experiência.
Fazendo isto é mais provável que se candidate a empregos para os quais se adequa. A sua
experiência, os seus interesses e habilitações devem ajudá-lo/a a conduzir a sua procura de
emprego. Quando souber o tipo de oportunidades a que se quer candidatar, porque não consultar
a nossa lista de vagas ou subscrever os nossos alertas de emprego que correspondem aos seus
interesses.
Por outro lado, se quiser saber mais sobre como o Departamento Humanitário contrata pessoal
para responder a emergências, carregue aqui.
Nós visamos assegurar-se de que a remuneração e os benefícios recompensem sempre nossa
equipe de forma adequada para o seu trabalho notável. Saiba mais sobre remuneração e
benefícios para o Reino Unido e cargos internacionais aqui.

2 – Como sei se sou adequado/a para uma
determinada vaga?
Leia a descrição do emprego. Esta dar-lhe-á informação detalhada sobre o trabalho e deve
incluir informação básica como o título do cargo, a sua localização e o salário, assim como
detalhes mais aprofundados sobre o que o emprego implicará e as habilitações e competências
que a Oxfam pretende encontrar no candidato escolhido.
Pense nos seu êxitos passados, sejam na escola, no trabalho, em casa ou em situações
sociais, para ver se estes lhe forneceram conhecimentos e habilitações suficientes para
preencher os requisitos do emprego. Se acredita ter as competências, experiência e
conhecimentos necessários, pode pensar em candidatar-se. Se achar que não tem, porque não
procurar outras oportunidades?

3 – Como se candidatar a empregos na Oxfam GB
Assim que estiver confiante de que tem as aptidões e competências que o emprego requer,
pode começar o processo de candidatura. Leia mais sobre o processo de candidatura e
consulte o guia de utilização da ferramenta de candidaturas online.

Por favor note que, apesar de este guia estar
em português, o emprego para que se
candidatar pode exigir que complete a
candidatura noutra língua. As principais
línguas da Oxfam são inglês, francês, espanhol
e português. Se não tem a certeza de que língua
deve utilizar para completar a sua
candidatura, por favor contacte o gerente que
está a recrutar para mais informações.
Aqui estão algumas informações sobre alguns dos aspectos do processo:

Questões de pré-selecção
Estas asseguram que os potenciais candidatos possuem as habilitações essenciais que o
cargo requer. Podem também servir para assegurar que os candidatos podem trabalhar no país
do cargo a que se estão a candidatar. Para ler mais sobre Licenças de Trabalho carregue aqui.

Verificação de cadastro
Nem todos os cargos na Oxfam requerem uma verificação de cadastro dos candidatos, mas
quando um cargo envolve acesso não supervisionado a crianças e adultos vulneráveis, temos a
obrigação de os proteger. A descrição do cargo terá uma notificação se o emprego foi sujeito a
uma verificação de cadastro.

Dados pessoais
Parte do processo de candidatura inclui a recolha de dados básicos acerca de si. Estes são
armazenados de forma a podermos contactá-lo/a sobre a sua candidatura. Para saber como
manter estes dados actualizados no nosso sistema online consulte as nossas Questões
Frequentes sobre recrutamento.

Completar o seu CV ou formulário de
candidatura
A Oxfam permite aos candidatos escolher entre fazer o upload do seu CV pessoal ou completar
um CV modelo. Estes são alguns conselhos para completar o seu formulário de candidatura ou
adaptar o seu CV. Esta é uma oportunidade para enfatizar a sua adequação ao cargo a que se
está a candidatar.
•

Não seja vago a descrever uma habilitação ou competência específica; a Oxfam aconselhao a dar um exemplo para demonstrar como possui uma determinada competência. Por
exemplo, se a descrição do cargo contiver:
‘Boas competências de tecnologia da informação; conhecimentos sólidos em Microsoft Word’
A sua resposta poderia ser: “uso Microsoft Word e Excel no meu presente emprego e utilizei
software semelhante ao longo dos anos. Estou à vontade a escrever, formatar e editar
documentos em Word, algo que faço frequentemente quando escrevo cartas para os
nossos apoiantes”
Os gerentes que estão a recrutar querem ver uma candidatura concisa e informativa. Por
exemplo: “Sou um gerente experiente, tendo já sido responsável por gerir as despesas de
orçamento de x”

•

Planeie o seu tempo – formulários de candidatura e CVs podem levar algum tempo a
escrever. É sempre bom ir guardando regularmente o documento enquanto não está
terminado. Quando estiver satisfeito com o conteúdo, apresente-o de forma limpa e reveja-o
uma vez mais antes de o submeter.

•

Queremos que nos diga de forma concisa porque é que pensa que se adequa ao cargo e
porque é que o quer. Tem de ser capaz de convencer o gerente que está a recrutar de que
vai adicionar valor à equipa e de que recrutá-lo a si fará a diferença para a Oxfam.

Questões de candidatura
As candidaturas para alguns cargos poderão pedir-lhe que complete algumas questões
específicas de candidatura. Por exemplo, poderão perguntar-lhe especificamente que idiomas
sabe falar. Estas questões estarão relacionadas com as habilitações e competências
necessárias para o cargo. Sugerimos que use os conselhos acima para demonstrar habilitações
e capacidades para completar estas questões.

Referências
Como parte do processo de candidatura, por norma a Oxfam pede que identifique duas pessoas
que possam dar uma referência sua, das quais uma deve ser o seu corrente ou anterior chefe.
Por favor note que os contactos para referências são normalmente contactados apenas se a
Oxfam quiser oferecer um emprego a um candidato. Qualquer oferta de emprego será sujeita a
referências satisfatórias.

Igualdade de Oportunidades
O compromisso da Oxfam GB com a igualdade aplica-se a tudo o que fazemos. Externamente
está no centro no nosso trabalho com a pobreza e nas relações que construímos. Internamente,
os valores da igualdade estão no centro da forma como aceitamos, respeitamos e valorizamos
pessoas com identidades e antecedentes diversos. A Oxfam GB vê o conceito de Diversidade
como uma forma de descrever as diferenças visíveis e invisíveis que existem entre as pessoas,
como o género, a raça, a etnicidade, a capacidade mental e física, a orientação sexual, a idade, a
classe económica, a língua, a religião, a nacionalidade, a educação e o estado civil. A Oxfam
reconhece que estas diferenças visíveis e invisíveis entre as pessoas podem também levar a
diferenças nas experiências, valores, atitudes, modos de pensar, de comunicar, de trabalhar e de
se comportar.
Para implementar e monitorizar o nosso compromisso para a Igualdade de Oportunidades e a
Diversidade, pedimos por favor aos candidatos que preencham o nosso formulário de Igualdade
de Oportunidades. Gostaria de lhe assegurar que o gerente que está a recrutar em nenhuma
ocasião tem acesso a este formulário. Este é usado confidencialmente pelo departamento de
Recursos Humanos para monitorizar a diversidade dos nossos candidatos.
Mais informações sobre como se candidatar e submeter a sua candidatura podem ser
encontradas aqui.

4 – O que acontece depois de submeter a sua
candidatura?
Assim que o prazo da candidatura passar, o gerente que estiver a recrutar vai avaliar todas as
candidaturas e fazer uma pré-selecção, de acordo com a clareza com que os candidatos
demonstraram as suas habilitações e competências para o cargo. A Oxfam contactá-lo/a-á para
lhe dizer o resultado da sua candidatura. Por favor note que, devido ao elevado número de
candidaturas que recebemos, por vezes este processo pode levar várias semanas.

5 – Entrevista
Se for um dos candidatos pré-seleccionados para uma das nossas oportunidades, será, na
maior parte das vezes, chamado para uma entrevista. Dar-lhe-emos pelo menos alguns dias
para se preparar.

Como funcionam as nossas entrevistas?
•

Muitas vezes poderá haver uma entrevista inicial pelo telefone, seguindo-se uma entrevista
cara a cara ou por videoconferência.

•

A entrevista será conduzida por, pelo menos, duas pessoas da Oxfam.

•

O painel fará normalmente à vez perguntas sobre as suas aptidões e competências que o
cargo requer.

•

O painel tomará notas para registar aquilo que disser e assim assegurar uma decisão
informada, assim como manter um registo da conversa.

•

No final da entrevista ser-lhe-á dada uma oportunidade para colocar as questões que possa
ter.

Estes são os nossos melhores conselhos para a
sua entrevista:
•

Prepare-se – assegure-se de que está familiarizado/a com o perfil do cargo. Os gerentes
que estiverem a recrutar vão querer fazer-lhe perguntas sobre até que ponto preenche os
requisitos necessários. Pode ajudá-lo/a pensar sobre os seus êxitos e sobre os
conhecimentos, aptidões e habilitações que pode oferecer.

•

Pense naquilo que acha que o gerente que estiver a recrutar pode querer perguntar-lhe em
relação as aptidões necessárias para o cargo e em como pode demonstrá-las.

•

Chegue a horas.

•

Vista-se de forma formal, mas confortável.

•

Seja amigável, tente ser positivo e mostrar-se confiante.

•

Se não perceber uma pergunta, peça ao interlocutor para a repetir ou explicar.

•

Tente responder as questões da melhor forma que conseguir.

•

Dê exemplos para comprovar as suas respostas quando apropriado.

•

Este é um processo bidireccional – que questões tem para nos colocar?

•

Investigue a organização – pessoas que se interessem pelo nosso trabalho e compreendam
a organização sobressaem mais.

6 – Outros métodos para avaliar os candidatos
Para além da entrevista, um candidato pode ser avaliado de outras formas. Como parte do
processo de avaliação, podem pedir-lhe que faça apresentações, complete testes de raciocínio
numéricos e verbais e/ou questionários de personalidade, faça exercícios de grupo ou responda
a questões sobre qual seria o seu procedimento em determinadas situações ou cenários. Será
sempre avisado em avanço se for necessário completar um destes testes. Estes são
desenhados para dar aos candidatos a melhor oportunidade para demonstrar as suas aptidões
e experiência em relação ao cargo.

7 – O que acontece depois da entrevista?
A Oxfam contactá-lo/a-á para lhe dizer o resultado da sua entrevista. Por favor note que, devido
ao elevado número de candidaturas que recebemos, por vezes este processo pode levar várias
semanas.

8 – Resumo dos nossos melhores conselhos
•

Candidate-se ao cargo certo baseando-se nas suas habilitações, conhecimentos e
experiência.

•

Use as suas forças e aptidões pessoais.

•

Demonstre de forma explícita na candidatura como possui as qualidades requeridas para o
cargo.

•

Prepare-se para a sua entrevista.

•

Antecipe algumas das questões que possam perguntar-lhe.

•

Pense em como se vai apresentar durante todo o processo de candidatura.

•

Pode encontrar mais conselhos e guias no nosso site e na nossa página de empregos.

