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MANUAL DE FORMAÇÃO E INSTRUÇÕES
PARA PROFESSORES DO
ENSINO PROFISSIONAL
Guia e kit de ferramentas para professores (Ensino Profissional)
O manual de formação é um guia e um kit de ferramentas para professores, formadores e tutores que ajudam os seus alunos
na procura de trabalho e na preparação de documentos de candidatura. Os professores terão a oportunidade de participar nas
formações on-line e off-line para candidaturas baseadas em vídeo. Além disso, serão apoiados por materiais didáticos e modelos
fáceis de usar.
O manual contém informações e um guia prático de conselhos para candidaturas em vídeo e o uso efetivo da plataforma. É um
catálogo de boas práticas e exemplos de vídeos e deve dar aos professores, formadores e tutores uma visão geral e sugestões
pedagógicas para ajudar os jovens na procura de um trabalho.

OBJETIVOS
•

Capacitar os professores/formadores e outras entidades para fornecer boas recomendações para candidaturas em 		
vídeo para os seus alunos/clientes.

•

Dar instruções, exemplos, script com informações básicas, questões de aplicabilidade e critérios de avaliação, etc.

•

Fornecer informações específicas sobre as candidaturas em vídeo.

•

Dar conselhos práticos para a criação de um perfil de vídeo criativo.

O manual funciona como um guia de informações para ajudar os professores e formadores a instruir os jovens sobre como eles
podem desenvolver apropriadamente os scripts de vídeo e colocá-los em prática. É importante que os professores e outras entidades (serviços de emprego, tutores, etc.) estejam bem preparados e saibam como criar um vídeo de candidatura convincente e
como usar de forma eficaz a plataforma interativa.

Portefólios das instruções do formador e materiais didáticos podem ser descarregados através da plataforma CUVID

https://portal.cuvid.eu

Guia e kit de ferramentas para professores (Ensino Profissional)

2

CU

Vid

Curriculum Video

1. O que é uma vídeo candidatura a emprego?
Um vídeo CV é um pequeno vídeo criado por um candidato a emprego e enviado para a Internet (plataforma CUVID) para os
possíveis empregadores avaliarem.
Tal como um CV impresso, é possível que um vídeo CV seja geral ou direcionado a uma determinada posição ou empresa. O vídeo
CV descreve as competências e a experiência do candidato e normalmente é usado para complementar um currículo em papel.
Criar um currículo em vídeo é uma tarefa opcional para quem procura emprego. No entanto, com as tecnologias a serem, cada vez
mais, usadas na contratação e seleção de novos colaboradores, está a tornar-se mais comum para os recrutadores e empregadores
solicitarem que os candidatos enviem um vídeo como parte da sua candidatura.
Para alguns candidatos a emprego, especialmente aqueles com formação em artes visuais, um currículo em vídeo pode destacar
competências. Por exemplo, qualquer tipo de trabalho baseado em desempenho, quer envolva atuação no palco, ministrar uma
aula ou apresentar números trimestrais, é beneficiado por ser exibido em vídeo. Um vídeo CV também pode ser benéfico para
pessoas em empregos voltados para o cliente e para o setor digital: se alguém se candidata a um emprego para as novas tecnologias, que melhor maneira de mostrar o seu conhecimento do que se envolver com as ferramentas de que fala?
Para os empregadores, uma candidatura de emprego em vídeo é uma maneira de ter uma ideia da personalidade do candidato e
se terá um bom ajuste cultural na organização. Permite ainda aos empregadores um conhecimento mais dinâmico de alguém do
que a palavra escrita permite.
É difícil ter uma ideia da personalidade e da criatividade de uma pessoa a partir de uma pilha de currículos e cartas de apresentação, enquanto os vídeos trazem os candidatos para fora da página e dão uma ideia mais holística da razão pela qual são excelentes. Uma vídeo candidatura a emprego também pode ser usada com frequência quando os empregadores estão deslocados.
Para os candidatos, é uma oportunidade de se promoverem, destacar-se da multidão e demonstrar as suas competências de
comunicação e o seu talento criativo de uma forma que não está necessariamente disponível no currículo tradicional. Se eles acreditam que têm algo único para oferecer e comunicam em vídeo, isso pode dar-lhes uma vantagem sobre os outros candidatos.
A ideia de criar uma vídeo candidatura pode ser assustadora - não apenas o que os candidatos dizem, mas também como eles se
apresentam diante das câmaras e pensar em todos os aspetos técnicos.
Mas não tenha medo! A parte maravilhosa de um vídeo CV é o nível de controle que ele permite. Se um take não for bom, pode
ser apagado. Se os candidatos fizerem uma piada e imediatamente perceberem que ela foi muito menos engraçada do que
esperavam, podem voltar atrás. É uma entrevista sem os percalços e a hipótese de causar uma primeira impressão incrível com a
capacidade adicional de levar o tempo necessário para acertar.
No entanto, com algum planeamento, podem criar um currículo profissional que deixa uma impressão duradoura por todos os
motivos.

1. O que é uma vídeo candidatura a emprego?
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2. Quando é que é boa ideia usar um vídeo CV?
Se os candidatos usam ou não um vídeo currículo, depende do setor, do papel para o qual se estão a candidatar e da pessoa em si.
Os vídeo CVs são uma ótima oportunidade para mostrar as suas competências de apresentação e parecem ser mais apropriados
para funções criativas ou voltadas para o cliente em vendas, media, marketing, relações públicas e publicidade.
Mas, na verdade, um currículo gravado não precisa ficar restrito a determinados setores. Pode ser usado sempre que os candidatos desejarem causar impacto com um empregador. Porque simplesmente ter tido tempo para preparar um vídeo CV mostra ao
empregador que estão preparados para ir além, para ter sucesso.
Há também algumas desvantagens para os vídeo currículos que os candidatos devem considerar.
É fácil errar os cálculos num vídeo CV - existe o risco do guião, o estilo de filmagem ou a localização serem inadequados. Também
é muito difícil conseguir mostrar a carreira e a educação de alguém num período de tempo tão curto, e fazê-lo de uma maneira
envolvente que mostre uma personalidade cintilante em vez de uma arrogância equivocada.
Embora os vídeo currículos já existam há alguns anos, nem todos os recrutadores esperam um vídeo CV, e existe o perigo de eles
não verem o vídeo do início ao fim. Afinal de contas, é preciso mais esforço para estar atento um total de 2 a 3 minutos a ver um
vídeo do que para dar uma olhada num currículo em papel.
Os vídeo CVs fornecem aos recrutadores a oportunidade perfeita para rejeitar os candidatos antes mesmo de os conhecerem. A
sua classe social, etnia, peso e idade podem ser recolhidos nos primeiros 10 segundos de observação. Os candidatos precisam
estar bastante confiantes sobre o valor que trazem para os empregadores quando criam um vídeo CV.
É importante ter em mente que um vídeo currículo não conseguirá um emprego para quem procura emprego. No entanto, ele
pode ajudar na sua própria promoção para possíveis empregadores - se for feito corretamente. Mal feito pode, na melhor das
hipóteses, dificultar as hipóteses de conseguir uma entrevista.
Embora uma candidatura em vídeo possa ser uma ótima maneira de ser notado, os candidatos devem pensar cuidadosamente
antes de criar um, para garantir que o vídeo CV seja a opção certa para eles e que seja um bom uso do seu tempo.

2. Quando é que é boa ideia usar um vídeo CV?
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3. O que faz um vídeo CV de sucesso?
Uma das melhores coisas sobre vídeo CVs é que eles vêm em formatos diferentes que expressam individualidade. Não existe uma
regra definida para criar um vídeo CV, enquanto que os CVs em papel tendem a ter um formato definido.
No entanto, existem algumas coisas que os bons vídeo currículos têm em comum. Para começar, eles são melhores quando têm
um ou dois minutos de duração. Os candidatos podem dizer muito em 60/120 segundos. Apresentar-se claramente e dizer ao
espectador porque razão é a pessoa certa para o trabalho. Os candidatos só têm alguns segundos para engajá-los - têm que manter o espectador interessado. Terminar com algo como: “Agradeço, desde já, por dispensar o seu tempo para ler o meu currículo”.

Linguagem corporal
A linguagem corporal também é muito importante. Os empregadores avaliarão o que os candidatos fazem, bem como o que
eles dizem, e podem usar as suas competências de comunicação não-verbal para causar a melhor impressão. A comunicação não
verbal pode apoiar o tom da mensagem ou deixar o empregador na dúvida se é só conversa sem substância.
A exibição de comportamentos não verbais compatíveis com a mensagem pode ajudar a convencer os empregadores de que
estão genuinamente interessados no trabalho e que são adequados para o trabalho.
Em geral, o mais importante é ser positivo e envolvente. Se os candidatos se sentirem confiantes sobre a sua capacidade de fazer o
trabalho e souberem que serão um benefício para o empregador, eles poderão demonstrar isso através das suas ações e palavras.
Os empregadores também avaliarão as competências não verbais para determinar se serão capazes de se relacionar efetivamente
com clientes, colegas de trabalho e parceiros de negócios.
Em muitas ocupações, a capacidade de estabelecer credibilidade e confiança é um fator significativo de sucesso. O comportamento não verbal positivo permitirá que os candidatos demonstrem a sua sinceridade e personalidade envolvente.

Exemplos de competências de comunicação não verbal
Os candidatos devem rever esta lista de competências não verbais e trabalhar qualquer área onde achem que poderiam melhorar.
•

Evitar uma postura relaxada

•

Evitar sorrir ou rir quando as mensagens são sérias

•

Exibir algumas animações com as mãos e expressões faciais para projetar uma presença dinâmica

•

Eliminar a inquietação e a agitação dos membros

•

Apresentar-se com um sorriso

•

Manter as mãos longe do rosto e cabelo

•

Manter os braços abertos, os braços cruzados podem transmitir uma postura defensiva

•

Modulação do tom vocal para expressar excitação e pontuar pontos-chave

•

Manter contacto visual com a câmara

•

Sorridente

3. O que faz um vídeo CV de sucesso?
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•

Ficar calmo, mesmo quando estiver nervoso

•

Evitar um registo monótono

E é importante vestir-se como se estivesse numa entrevista. Usar um fato se estiverem à procura de uma posição formal para a
qual deverão vestir-se formalmente, mas vestindo roupas casuais, se o ambiente que procuram é mais descontraído e criativo.

4. Como fazer uma candidatura em vídeo (dicas gerais)
1.º PASSO: DECIDIR O FORMATO
Antes de começar a filmar, considere o que está a ser pedido e como pode apresentar-se melhor através do vídeo. Assim como
adequaria o currículo para uma oferta específica de emprego, também deve garantir que o vídeo é adequado ao cargo para o qual
se candidata.
Tudo se resume a criar algo que se encaixe na descrição do trabalho e na empresa. Para a maioria das empresas, um vídeo simples,
filmado em casa num telefone ou computador será suficiente. Para outras, um vídeo visualmente mais criativo, onde deixa os seus
talentos falarem por si, pode impressionar.

2.º PASSO: ESCREVER O ROTEIRO
Um potencial empregador pode não ter tempo para ver um vídeo CV do início ao fim, por isso é importante causar uma boa
impressão o mais rápido possível. Começar por se apresentar e fazer um resumo numa ou duas frases por que razão é a melhor
pessoa para o trabalho.
Também deve procurar manter a duração do vídeo em menos de um minuto. Nesse período de tempo, pode entrar em mais
detalhes sobre a sua experiência e realizações relevantes.

O que deve incluir dependerá do trabalho e da empresa, mas geralmente deve incluir o seguinte:
•

Uma breve e persuasiva declaração de abertura - o seu pitch (ver abaixo)

•

Os sucessos quantificáveis

•

As suas competências e experiência, adaptadas para a função à qual se candidata

•

Um pouco de personalidade e humor com tato, se for apropriado

4. Como fazer uma candidatura em vídeo (dicas gerais)
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Pitch
Se está à procura de um emprego, uma das primeiras tarefas na sua lista deve ser criar um „pitch“ ideal.
É o discurso de 30 segundos que resume quem é, o que faz e porque seria um candidato perfeito.
Deve ser capaz de usar o pitch a qualquer momento, desde uma entrevista de emprego a uma conversa informal com
alguém que possa ajudá-lo a conseguir uma posição.
Os passos seguintes podem ajudá-lo a desenvolver o seu pitch:

1. Defina o seu objetivo de emprego
Quando começar a montar o seu pitch, pense na melhor maneira de descrever a sua área e o tipo de trabalho que procura. Até
que possa explicar claramente o tipo de posição que deseja, ninguém pode ajudá-lo a encontrar ou contratá-lo para o fazer.

2. Ponha no papel
Escreva tudo o que deseja que um possível empregador conheça sobre as suas competências, realizações e experiências de trabalho que sejam relevantes para a posição à qual se candidata. Em seguida, pegue numa caneta vermelha e exclua impiedosamente
tudo o que não é crítico para o seu pitch.
Continue a editar até que reduza o discurso a alguns pontos ou frases-chave. O seu objetivo é interessar o ouvinte, não contar
toda a sua história de vida. Portanto, remova detalhes estranhos que diminuam a sua mensagem principal.

3. Formate-o
Um bom discurso deve responder a três perguntas: Quem é? O que faz? O que está à procura?
Aqui está um exemplo de como começar um discurso que inclui o essencial: „Olá. Eu sou a Jessica Hill. Sou uma contabilista com
10 anos de experiência no setor de seguros e estou à procura de oportunidades na região de “Praga” com empresas de seguros e/
ou financeiras.”
Esse discurso levaria cerca de 15 segundos. Em seguida Jessica, iria querer usar os seus próximos 15 segundos para adicionar
detalhes sobre a sua proposta, competências especiais e maneiras específicas de ajudar um potencial empregador.

4. Adapte o pitch para eles, não para si
É importante lembrar que as pessoas que estão a ouvir o seu discurso terão as suas antenas sintonizadas em „O que ganho com
isso?“. Portanto, certifique-se de focar a sua mensagem nas necessidades do empregador.
Usar uma terminologia focada em benefícios ajudará a convencer um entrevistador de que tem experiência, conhecimento e
competências para realizar o trabalho.

4. Como fazer uma candidatura em vídeo (dicas gerais)
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5. Elimine o jargão da indústria
Precisa tornar o seu discurso fácil para qualquer um entender, portanto, evite usar siglas e falas técnicas que a pessoa média ou o
entrevistador profissional talvez não entenda.
A última coisa que quer é que o seu ouvinte se sinta estúpido ou desinformado.

6. Leia o seu pitch em voz alta
Escrever é mais formal e estruturado do que falar. Se não for cuidadoso, o seu discurso pode soar mais como um anúncio comercial do que uma conversa.
Leia em voz alta e, em seguida, ajuste as palavras para o ajudar a soar mais autêntico.

7. Pratique, pratique, pratique (depois peça feedback)
Ensaie o seu pitch na frente de um espelho ou use os recursos de gravação do seu computador, para que possa ver e ouvir como soa.
Isso pode parecer estranho no início, mas quanto mais praticar, mais suave será o seu discurso.
Continue aprimorando o seu pitch até que ele não soe ensaiado. Quando estiver satisfeito com a sua apresentação, experimente-a
com alguns amigos e pergunte-lhes quais foram os pontos chave na sua apresentação. Se a resposta deles não corresponder ao
seu objetivo, o discurso ainda precisa de ajustes.

8. Fale com confiança.
O pitch mais bem elaborado do mundo não terá qualquer efeito, a menos que seja bem transmitido. Quando fizer o discurso, olhe
as pessoas nos olhos, sorria e transmita a sua mensagem com confiança e otimismo.

3.º PASSO: ENSAIE
Embora seja importante saber o que vai dizer no seu vídeo, não deve parecer que está a ler diretamente de um guião, então
ensaie antes, até ficar completamente à vontade. Pode querer recorrer à ajuda de um amigo ou membro da família.
Certifique-se de falar claramente e devagar, sorrir e deixar a sua personalidade brilhar.
Esteja atento à sua linguagem corporal. Evite cruzar os braços ou mudar de posição, pois deve apresentar-se confiante e aberto.
Olhe para a câmara e mantenha o contacto visual, como faria numa entrevista pessoal.
A maneira como se veste também deve refletir a função para a qual se candidata, assim escolha uma roupa que usaria
para uma entrevista pessoal.

4. Como fazer uma candidatura em vídeo (dicas gerais)
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4.º PASSO: FILMAR O VÍDEO
Não precisa comprar ou contratar equipamentos caros para criar um vídeo. É possível filmar um ótimo vídeo currículo usando
apenas a câmara do seu smartphone (embora precise de um tripé) ou do computador.
Reserve algumas horas para que não haja pressão de tempo - vai querer fazer quantas vezes forem necessárias para acertar.
Deve sempre filmar num local interno bem iluminado com o mínimo de ruído de fundo possível. Não filme contra uma janela,
use-a como iluminação lateral natural. Faça alguns testes primeiro para garantir que a iluminação é brilhante o suficiente e o áudio
claro - também pode ser inestimável ter um amigo consigo para obter uma perspetiva alternativa.
Certifique-se de focar a câmara no seu rosto; geralmente é tão simples quanto tocar no seu rosto no ecrã.
Se quiser um vídeo ainda mais profissional, pode valer a pena investir num especialista em vídeos, que terá o equipamento adequado de filme, iluminação e áudio. Eles também poderão editar o seu vídeo, o que pode ser um custo de tempo oculto.

5.º PASSO: EDITAR O VÍDEO
Muitos computadores vêm com softwares de edição de vídeo pré-instalados, portanto, não precisará comprar software caro ou de
nível profissional se estiver a fazer a sua própria edição. No entanto, tenha em mente que, para um iniciante, pode ser uma tarefa
demorada.
Se não é um editor confiante, evite usar muitos gráficos ou animações, embora seja uma boa ideia ter um título com o seu nome
e detalhes de contacto. O objetivo deve ser criar um vídeo coerente sem prejudicar a sua mensagem. Lembre-se que está a ser
julgado pelas suas competências, personalidade e apresentação, não pelas suas competências de edição de vídeo.
Finalmente, procure feedback honesto de um amigo ou mentor de confiança.

6.º PASSO: SUBMETER A SUA VÍDEO CANDIDATURA
Depois de salvar o seu vídeo num formato comum, como MP4, o upload para a plataforma CUVID dar-lhe-á a oportunidade de
partilhar o vídeo com um possível empregador.
(ver diretrizes detalhadas no ponto 5. Plataforma CUVID)

4. Como fazer uma candidatura em vídeo (dicas gerais)
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O projeto CUVID visa dar resposta à necessidade urgente de combater o desemprego juvenil. É uma parceria composta por 4
países (Áustria, Croácia, República Checa e Portugal).
O objetivo da plataforma CUVID é permitir que os jovens se apresentem a potenciais empregadores da maneira mais benéfica e
eficaz. O projeto CUVID acredita que uma autoapresentação baseada em vídeo tem influência sobre o sucesso no emprego dos
jovens, porque fortalece e mostra os seus pontos fortes, melhor do que um currículo escrito.
O objetivo da plataforma CUVID é vinculá-los diretamente a potenciais empregadores. A plataforma CUVID permitirá que os
jovens criem vídeos para autoapresentação criativa que será vinculada aos seus currículos digitalizados.
A plataforma CUVID oferece aos jovens a criação de vídeo candidaturas eficazes com tutoriais on-line, orientações e recomendações. Os tutoriais CUVID são baseados em conhecimento educacional e pesquisas.
A plataforma CUVID visa aumentar a mobilidade dos jovens para aqueles que não conseguem encontrar um emprego no seu país
de origem, mas podem pontuar com as suas qualificações no estrangeiro ou para aqueles que preferencialmente procuram um
emprego no estrangeiro.
A plataforma está disponível em inglês, alemão, português, croata e checo.

A PLATAFORMA CUVID
HTTPS://PORTAL.CUVID.EU

O sistema tem 2 tipos de utilizadores específicos (candidatos, empresas).
O CANDIDATO é a pessoa que está à procura de emprego. Poderia ser um estudante, um graduado ou um jovem desempregado.

Registo/Login
Quando o utilizador abrir a página inicial, ser-lhe-á solicitado para criar uma conta como candidato a emprego – auto registo
- com confirmação por e-mail. Para criar uma conta como candidato a emprego, precisará de preencher os seguintes campos:
nome, sobrenome, email, senha. Depois de criar uma conta e confirmar a conta, o candidato está pronto para usar a plataforma e
é possível realizar as seguintes etapas:

CV básico – gestão de dados
Na plataforma CUVID, há a secção de perfil e as etapas iniciais em que os candidatos a emprego podem:
- Colocar e gerir os seus dados pessoais e profissionais
- Fazer o upload do vídeo CV e curriculum vitae: esta é a principal funcionalidade desta plataforma.
Os candidatos a emprego devem enviar um vídeo CV, ou mais, para ter um perfil consistente e válido.
O utilizador só pode ter um curriculum vitae na plataforma.
→ na plataforma CUVID: envie o vídeo diretamente para a plataforma.
5. CUVID platform
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Procurar ofertas de emprego
A área do candidato tem uma secção para procurar um emprego de acordo com os setores profissionais, país, etc.

“Fazer like” a uma oferta de emprego
Na plataforma, os candidatos podem colocar gostos em ofertas de trabalho de que gostam. Então, se eles quiserem candidatar-se
para esse trabalho depois, poderão aceder facilmente numa secção específica na página inicial.

Candidatar-se a uma oferta de emprego
Se houver uma oferta de emprego que os candidatos gostem e queiram enviar uma candidatura, basta pesquisar uma oferta de
emprego e clicar em aplicar (Precisam ter, pelo menos, um vídeo no seu perfil).

Procurar outros candidatos
Cada candidato pode procurar por outros perfis de candidatos, mas somente se eles tiverem perfis públicos - decisão a ser tomada
por cada utilizador, de acordo com o perfil de configuração definido.

Configurações de notificação
A plataforma possui um sistema de notificação que notificará os candidatos em várias situações, como: quando o status da candidatura do utilizador se altera. E na secção Empresa isso acontece quando um candidato se apresenta a uma oferta de emprego.

Revisão por pares
O candidato pode usar a funcionalidade de revisão por pares. Essa funcionalidade é caracterizada por:
- Fazer um comentário sobre vídeos (esses comentários podem ser públicos ou privados para todos - somente o proprietário do
vídeo pode ver todos os comentários independentemente da privacidade do comentário).

5. CUVID platform
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1. Como criar o meu perfil?
1. Abrir a plataforma CUVID

CU

Abrir a plataforma CUVID - https://portal.cuvid.eu

Vid

Curriculum Video

2. REGISTO – registo de um novo candidato em CUVID
a)

Escolha o seu idioma

b)

Selecione o botão registar

c)

Insira os dados necessários

d)

Vá para a sua conta de email e valide a conta CUVID

e)

O seu registo está completo

Uma vez registados, os candidatos a emprego podem entrar na plataforma a qualquer momento selecionando LOGIN.

5. CUVID platform

12

CU

Vid

Curriculum Video

3. LOGIN – login como candidato a emprego registado em Cuvid
a)

Selecione o botão de Login

b)

Preencha as suas credenciais (email/password)

c)

Valide

Uma vez registado com sucesso e após Login, o candidato a emprego pode usar a plataforma para:
editar a qualquer momento os seus dados de perfil
-

selecione a opção Perfil

-

alterar os dados / upload de vídeo

-

clique no botão Salvar

procura de ofertas de emprego
-

selecione ofertas de emprego

-

selecione trabalhos de acordo com os parâmetros de filtro / pesquisa

5. CUVID platform
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colocar “Gosto” numa oferta de emprego
-

selecione ofertas de emprego

-

selecione as ofertas de acordo com o filtro / pesquisa

Candidatar a uma oferta de emprego
-

para se candidatar a um emprego, o candidato tem que preencher todos os campos obrigatórios do seu perfil

-

selecione ofertas de emprego

-

selecione as ofertas de acordo com o filtro / pesquisa

-

veja detalhes da oferta selecionada clicando na oferta

-

clique no botão candidatar para enviar a candidatura (o utilizador pode escrever uma carta de apresentação e anexar um vídeo)

Revisão por pares
-

os candidatos a emprego podem ver e fazer comentários sobre os vídeos de outros candidatos a emprego

-

os vídeos devem ser públicos para outros candidatos a emprego

-

selecione Outros perfis

-

selecione um perfil (se público)

-

se o vídeo do perfil selecionado for público, poderá vê-lo e comentar

-

a plataforma salva o comentário

-

eventualmente, os utilizadores poderiam comunicar-se através deste comentário / sistema de revisão

5. CUVID platform
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Assista aos tutoriais
-

clique em como preparar os seus vídeos?

-

selecione o idioma

-

selecione o tutorial específico (técnico, artístico, conteúdo, pedagógico, psicológico)

Como fazer o upload do meu vídeo?
Perfil - Enviar vídeo
Para configurar o seu perfil, tem que preencher diferentes informações sobre si.
Pode enviar o seu vídeo na sua página de perfil ou nas etapas iniciais.
Uma janela de diálogo irá aparecer e poderá selecionar um vídeo do seu computador.
Depois de selecionar um vídeo, o botão verde (upload) será ativado e você poderá enviar o seu vídeo diretamente
para a plataforma.

5. CUVID platform
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APÊNDICE

TUTORIALS & PLANO DE FORMAÇÃO
Na primeira parte do apêndice, vais encontrar tutoriais - dicas práticas que podem ajudar na procura
de emprego e encontram-se divididos em diferentes tipos de tutoriais.
Tutorial Técnico
mostra dicas sobre como filmar um vídeo CV.

Tutorial Artístico
mostra como libertar o potencial criativo e dá dicas sobre o que se deve ter em mente e como te deves apresentar.

Tutorial de Conteúdo
fornece uma orientação acerca das informações que um vídeo deve conter e o que os candidatos devem evitar.

Tutorial Pedagógico
mostra o que são competências pessoais - e como comunicá-las de forma efetiva.

Tutorial Psicológico
mostra o que considerar na apresentação para transmitir a mensagem.

A segunda parte do apêndice é dedicada a um plano de aula estruturado de 45 min. que pode ajudar
os professores do ensino profissional a conduzir uma aula, com o uso dos tutoriais e também da
plataforma CUVID.

6. APÊNDICE - TUTORIALS & PLANO DE FORMAÇÃO
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TUTORIAL TÉCNICO
DICAS PARA FAZER O TEU VÍDEO CV
Preparar a filmagem

O que acontece antes da filmagem?

Texto – Preparar o conteúdo
Prepara um guião antes de começar a filmar
O guião contém o texto completo que apresentas no vídeo.
Frases curtas para uma filmagem fluída
Divide o texto em parágrafos. Assim, não terás de te lembrar de muito texto – e podes focar-te na apresentação e expressão.
1 parágrafo não deve conter mais de 2 ou 3 frases.
Podes posicionar o texto por baixo da lente da câmara – como uma rede de segurança, caso precises.
Ainda assim, não leias o texto, ele deve servir apenas como apoio.
Usa imagens, segmentos ilustrativos (chamados “filler shots”), para que não tenhas de decorar todo o texto.
Se tiveres “filler shots” que não te mostram diretamente a apresentar o texto (ex. se quiseres inserir sequências de projetos que
tenhas feito) – então podes ler essas passagens a partir da tua folha de papel.
Apresenta sempre o texto com energia e um sorriso - mesmo quando não estás visível no ecrã.
Pratica antes de começar a filmar.
Lê o guião em voz alta antes da filmagem.
No local da filmagem vais estar mais ocupado com os aspetos técnicos do que com a encenação.
Presta atenção ao nível de energia, pronúncia e autenticidade.

Tutorial: TUTORIAL TÉCNICO - Dicas para fazer o teu vídeo CV
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Cenários possíveis
•

Cria um vídeo selfie (com um selfie-stick ou um tripé)

•

Usa a tua câmara de filmar

•

Pede a um amigo para te filmar

Escolhe o fundo adequado
A escolha do fundo é essencial para o que queres transmitir.
Filma num ambiente profissional (exemplo: escola, escritório, atelier)
Realizar o teu vídeo num ambiente profissional irá criar uma atmosfera autêntica e natural.
Se o fundo não é muito atrativo (ex. quando o escritório não é muito apelativo), trabalha com indefinição/desfocagem,
para que o foco fique na pessoa e não no fundo.
Remove do cenário todos os objetos desnecessários.
Filmar em casa
Se decidires filmar em casa, presta atenção ao fundo que deverá ser subtil e apelativo.
Evita sentar-te no sofá, porque isso pode parecer muito casual.
Filma em frente a uma parede branca
Também podes gravar o vídeo em frente a uma parede branca. Presta atenção porque agora o foco és tu - e terás
que ter um bom desempenho.
Fundo colorido
O que melhor se adapta à tua história?
Cinza, preto e azul escuro são mais profissionais e neutros.
Cores vivas são mais animadas, - mas devem adequar-se ao conteúdo que transmites
Quadro branco
Também podes usar um quadro branco como um plano de fundo.
Isso permite-te anotar informações diretamente no vídeo.

TECNOLOGIA – Preparar o EQUIPAMENTO
Familiariza-te com o teu equipamento antes de filmares
Se precisares, faz o download do software para filmar.
Faz um teste para ver como o equipamento e o software funcionam.
Se não filmares em casa, certifica-te que tens tudo o que precisas.
Verifica a bateria, o cartão de memória, os cabos.
Usa headphones para verificar o som.

Tutorial: TUTORIAL TÉCNICO - Dicas para fazer o teu vídeo CV
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O que acontece durante a filmagem?

Quais são os detalhes técnicos a que devo prestar atenção?
Usar o smartphone
Usa o formato paisagem, não o formato retrato.
Usa luz natural – certifica-te de que o sol não brilha diretamente na tua cena (é melhor gravares o teu vídeo num dia brilhante,
mas nublado – para que a luz não altere muito durante o vídeo.)
A câmara deve estar ao nível dos olhos.
Usa o tripé, para que a câmara não abane – se não tiveres um, improvisa.
Áudio
O som é o elemento-chave do teu vídeo.
Certifica-te que o teu aparelho está perto da boca (ex. o smartphone que usas para filmar, ou um smartphone adicional usado
para gravar o áudio, ou um microfone externo). Se possível, usa um microfone externo.
Certifica-te de que não estás numa grande sala com eco.
Certifica-te de que não há ruído de fundo.
Mantém a equipa pequena
Quanto menos pessoas envolvidas, melhor.
Ainda assim, os comentários dos outros são importantes para evitar a „cegueira operacional“.
Apenas não envolvas muitas pessoas na tomada de decisão.
O que não for possível no local, poderá ser feito em pós-produção.
No caso de algo não funcionar tão bem como esperado, relaxa: tem em mente que podes escolher a melhor filmagem depois e
que podes pós-editar o teu vídeo. Assim, tens menos pressão para ser perfeito.
No entanto, tenta dar o teu melhor: quanto melhor o material de vídeo gravado, menor será o tempo necessário
para pós-produção.
Como salvaguarda, faz uma filmagem extra – isto irá poupar-te tempo depois.
É normal que nem tudo funcione à primeira. Provavelmente terás que fazer entre 5 a 10 tentativas/filmagens.
Grava vários takes – para que não te arrependas mais tarde e fiques com a sensação de que poderias ter feito melhor.
Finaliza a gravação apenas quando estiveres satisfeito com o resultado.
Dicas
•

Se pretendes cortar o teu vídeo e não consegues apresentar tudo de uma vez, usa cortes intermédios: muda a moldura
da imagem com cada filmagem. (Aproxima ou afasta a câmara ou muda o ângulo da câmara)

•

Prepara água. Irás ter sede – e a tua voz pode ficar rouca.

•

Considera sempre algum tempo extra, no caso de algo inesperado acontecer.

•

Cria uma atmosfera relaxante.

•

Atreve-te a ser um pouco louco entre filmagens – apenas para relaxar: podes dançar, contar piadas, etc. A filmagem		
seguinte será menos convencional e proporcionará uma variação mais criativa em comparação com as outras.

Tutorial: TUTORIAL TÉCNICO - Dicas para fazer o teu vídeo CV
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O que acontece depois de filmar?

Como funciona a pós-produção
Não estamos a falar de efeitos especiais, mas de informações compactas.
O vídeo deve ter um toque pessoal – o que significa que deve retratar a tua personalidade.
Uma vez que o vídeo esteja filmado, terás que cortá-lo e editá-lo.
Existem inúmeros programas para edição de vídeo, mas nem todos são igualmente úteis.

Pós-produção passo-a-passo
•

Procura o software de edição de vídeo mais adequado para o teu objetivo.

•

Cria uma nova pasta para o teu projeto.

•

Encontra o melhor take de cada sequência.

•

Arrasta e solta os takes selecionados na tua linha do tempo.

•

Corta as sequências exatamente no início e no final e coloca-as por ordem.

•

Opcionalmente, usa música de fundo – tenta diferentes faixas até que encontres o som perfeito.

•

Opcional: “Esconde” cortes inapropriados com “B-roll footage” (filler footage – material de vídeo opcional)

•

Nota: B-roll é a filmagem extra capturada para enriquecer a história que contas e para ter uma maior flexibilidade ao 		
editar. B-roll pode incluir imagens de vídeo adicionais, fotografias, animações ou outros elementos gráficos.

•

Exporta o teu vídeo.

•

Mostra a um colega ou amigo e recolhe o feedback.

•

“Aperfeiçoa” o teu vídeo.

•

Exporta o teu vídeo no formato correto.

•

Faz o upload do teu vídeo na plataforma CUVID.

Formato:
Recomendado: 1920x1080 (FullHD) ou pelo menos 1024x720 (HD)

Quais os formatos de exportação que posso usar?
.mov, .mpeg4, .avi, .wmv, mpegps, .mp4, oder .webm Format
Software grátis
DaVinciResolve (PC)
Hitfilm4EXPRESS (PC)
Lightworks (PC)
Software pago
FilmoraGo (PC&APP)
PowerDirector (PC&APP)
KineMaster (5 Euro/Monat) (APP)
iMovie (5 Euro) (PC&APP)
Adobe Premiere (PC)
Sony Vegas (PC)
Tutorial: TUTORIAL TÉCNICO - Dicas para fazer o teu vídeo CV
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OPÇÕES DE DESIGN RELACIONADAS COM
O
CONTEÚDO
TUTORIAL
A mensagem é a parte mais importante do teu vídeo.
Comunica-a claramente.
Neste tutorial, vamos dar-te uma orientação sobre as informações que o teu vídeo deve conter e o que deves evitar.

Construir o vídeo

Que informação deve conter o teu vídeo?

1) Introdução
Nome, local de residência, educação

2) O que fazes no momento?
Estudas, trabalhas, ..., etc.

3) O que fizeste no passado?
2- 3 experiências / amostras de trabalho

4) O que gostarias de fazer no futuro?
Porque queres trabalhar exatamente nesta empresa

Tutorial: Opções de design relacionadas com o conteúdo
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5) Outros (opcional)
•

Porque razão és único? Porquê / Como poderias valorizar a empresa?

•

CONVITE À AÇÃO: motiva os espectadores a fazer algo logo após o fim do vídeo, por exemplo para
entrar em contacto contigo ou visualizar o teu portefólio

•

Usa linguagem natural. Evita calão e jargõesn

FAZER & NÃO FAZER numa candidatura em vídeo.
Um bom vídeo CV dura no máximo 2 minutos.
É um acrescento ao teu CV escrito.
Certifica-te de apresentares informação adicional acima de tud

Enfatiza as tuas habilidades, mas não exageres.
Quando és convidado para uma entrevista de emprego ou quando consegues um trabalho, o teu empregador irá descobrir se a
informação é verdadeira.

Não fales sobre planeamento familiar.
Planeamento familiar é pessoal e o teu empregador não pode perguntar-te sobre isso. Isto protege-te de discriminação.
Se quiseres, podes falar sobre isso na entrevista de emprego (no contexto das horas de trabalho), mas não terás de o fazer.

Não deves falar sobre as tuas expectativas salariais no teu vídeo,
Guarda este tópico para a entrevista de trabalho.

Sê carismático, mas não tentes ser extra engraçado,
Porque o teu empregador está à procura de colaboradores profissionais.

Sê educado e amigável.
Começa o vídeo com uma saudação e termina-o com uma despedida pessoal.

Tutorial: Opções de design relacionadas com o conteúdo
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POSSIBILIDADES DE
DESIGN ARTÍSTICO
TUTORIAL

Criatividade é a capacidade de criar algo novo.
Um vídeo CV dá-te a oportunidade de apresentar um pouco mais da tua personalidade do que num currículo normal e
diferencia-te de outros candidatos.
Neste tutorial, mostramos como libertar o teu potencial criativo e damos-te dicas sobre como descobrir O QUE deves ter em
mente e COMO apresentar-te.

Como fazer um bom vídeo de introdução
1) Um bom guião é a melhor maneira de ter sucesso.
A mensagem é a coisa mais importante. Apresenta-a com toda a clareza e brevidade.
Os efeitos visuais ajudam a melhorar o vídeo, mas não podem ocultar um mau conteúdo.

2) Começa com um conceito
O conceito vem antes do guião.
Primeiro, faz um resumo criativo para abordar as questões mais importantes e para obter clareza sobre a mensagem do vídeo.
Um bom resumo criativo contém cerca de 10 a 15 perguntas e contém os factos mais importantes sobre ti.
No teu conceito, procura por uma forma adequada de implementação (método de design).
Podes usar diferentes técnicas criativas (brainstorming, método de 6 chapéus, mapas mentais, palavras-chave, etc.)
para o brainstorming.

Tutorial: Possibilidades de design artístico
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3) Cria o cenário sobre o teu conceito
Estes aspetos fazem parte de um bom conceito para um vídeo de CV:
•

Quem és?

•

O que fazes?

•

O que é que já fizeste?

•

O que queres fazer no futuro?

•

Porque é que tu és a pessoa certa para o trabalho?

4) Refina o teu guião
Mostra-o aos outros. Alguém “de fora” tem uma perspetiva diferente e vê coisas que tu não vês.
Pergunta a ti mesmo se todas as declarações fazem sentido e se são claras e precisas o suficiente.
Lê o teu guião em voz alta para outros e considera o seu feedback.
Faz as mudanças finais no texto.
Tenta usar uma linguagem expressiva e variada. Mas certifica-te de que as palavras são apropriadas.

5) Implementação criativa
Ao escrever o teu guião, pensa já em imagens.
Recomenda-se colocá-las ao lado do texto.
Dessa forma, podes ter uma ideia de como o teu vídeo deve ser.
Não há limites para o design do teu vídeo.
Podes mostrar-te em ambiente de trabalho, em casa, ou apenas apresentar projetos que já fizeste.

DICAS
•

As pessoas geralmente decidem primeiro ao nível emocional.

•

Porque razão te encaixas com essa empresa (mesmo que ainda não tenhas a experiência
de trabalho necessária).

•

Faz transições entre as partes individuais, de modo a que tudo flua e o vídeo não pareça artificial.

•

Sê autêntico e profissional.

Tutorial: Possibilidades de design artístico
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ASPETOS PSICOLÓGICOS
TUTORIAL: ASPETOS PSICOLÓGICOS

Ao contrário de um CV escrito, um vídeo contém uma grande quantidade de COMUNICAÇÃO NÃO VERBAL.
Isso inclui muitos dos chamados aspetos psicológicos.
Neste vídeo, mostraremos o que considerar na apresentação para transmitir a mensagem e a ti próprio.

O que devo considerar na apresentação / auto-apresentação?
Comportamento
Pratica!
Fala livremente, não leias as tuas notas.
Se necessário, divide o teu vídeo em partes mais pequenas.
Sê autoconfiante.
Sorri e presta atenção aos teus gestos.
Fala diretamente para o espectador (mantém contacto visual com o espectador).
Mostra que tu realmente queres trabalhar ALI.

Roupas
Combina as tuas roupas com a empresa para a qual te candidatas.
Se é um CV geral, então usa algo que tu também usarias na entrevista de emprego.
Usa algo que exprima a tua personalidade e faça com que te sintas bem.
Não uses roupas com riscas ou padrões, pois eles „cintilam“ no vídeo.
Verifica o teu penteado

Linguagem
Presta atenção a um bom som, pronúncia clara e volume certo.
A tua voz diz ao espectador como te sentes.

Contacto Visual
Mantém o contacto visual com o teu espectador.
Olha diretamente para a câmara. O espectador deve sentir-se pessoalmente endereçado.

Expressões Faciais
Tenta expressões faciais diferentes em frente ao espelho para veres como ficas.

Linguagem Corporal
A linguagem corporal contribui para que as pessoas te percebam, então fica atento a uma postura direta e aberta
Tutorial: Aspetos psicológicos
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ASPETOS PEDAGÓGICOS
TUTORIAL: ASPETOS PEDAGÓGICOS

As competências profissionais não são mais o único fator decisivo para conseguir um emprego. O que muitas vezes é ainda mais
importante são as competências pessoais, sociais e a tua personalidade.
As competências pessoais incluem todas as competências necessárias para interagir com outros num ambiente social.
Elas descrevem o teu caráter e personalidade.
Assim, as empresas não se focam apenas no que consegues fazer, mas também prestam atenção à tua personalidade.
Neste tutorial, vamos mostrar-te quais as competências pessoais que existem, e como comunicá-las de forma efetiva.

As tuas competências

Competências profissionais vs. Competências interpessoais

Competências profissionais
Obténs competências profissionais através da experiência, do treino ou prática,
por exemplo: competências de software, um diploma, um certificado ou uma língua estrangeira

Competências interpessoais
Competências interpessoais são todas aquelas competências relevantes num ambiente social quando interagimos,
cooperamos e nos rodeamos de outras pessoas – as tuas competências sociais.

Como apresentar as minhas competências interpessoais?
As competências interpessoais são difíceis de medir. São as tuas competências de comunicação, competências de
apresentação, a capacidade de dar e receber feedback, liderar equipas, automotivação, o teu envolvimento social e
muito mais.

Tutorial: Aspetos Pedagógicos
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Um vídeo CV dá-te a oportunidade de demonstrar as tuas competências interpessoais como um suplemento à tua candidatura.
•

Usa pelo menos um terço do tempo do teu vídeo CV para apresentar as tuas competências interpessoais
e personalidade.

Em qualquer caso, o seu empregador reconhecerá as qualificações profissionais através do teu CV escrito.
É por isso que te podes concentrar em apresentar a tua personalidade no vídeo.
•

Ao falar sobre a tua personalidade ou interesses pessoais, deves dar exemplos específicos de como eles afetam
a tua maneira de trabalhar.

Por exemplo, se és uma pessoa muito ordenada, podes falar sobre a forma como estruturas os processos de trabalho e isso
fornece um valor acrescentado para o empregador. Se quiseres mostrar que és um membro de equipa, encontra um exemplo
da tua vida onde colocas essa qualidade no trabalho. Exemplos disso seriam um desporto de equipa do qual fazes parte,
ou um trabalho voluntário.
Queres mostrar que és bom a resolver problemas? Encontra um exemplo da tua vida profissional / formação onde encontraste um
problema. Diz à pessoa que vê o teu vídeo como lidaste com isso.
A melhor maneira de transmitir boas competências de apresentação é através do vídeo CV. É aqui que o teu futuro empregador
pode reconhecer imediatamente a maneira como te apresentas, e a partir daí ele ou ela pode deduzir como irás representar
a empresa.
Se simplesmente falas sobre a tua vida para apresentar as tuas competências interpessoais ao fornecer exemplos específicos ou se encontras outras maneiras criativas de comunicar as tuas competências – é contigo!
Os traços de personalidade que selecionas mostram o que é importante para ti - e se és a pessoa certa para o trabalho desejado.
Fala um pouco sobre ti - vale a pena!

Tutorial: Aspetos Pedagógicos
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PLANO DE FORMAÇÃO
HORÁRIO - SESSÃO DE 45 MINUTOS
00:05 Introdução ao projeto CUVID
Visão geral, principal objetivo e benefícios do CUVID

Mostrar benefícios do projeto
O Projeto ajuda:
•

A ligar os jovens e os empregadores

•

Aumenta as hipóteses de encontrar um emprego

•

Os empregadores a encontrar o colaborador certo

•

A produzir um vídeo CV eficaz

•

Os candidatos a apresentarem-se de uma maneira poderosa e positiva

Explique o que é um vídeo CV
Um vídeo CV:
•

É um acrescento à versão de CV escrito

•

É a maneira de mostrar competências especiais/técnicas

•

Destaca as qualificações e experiência

•

Pode direcionar para uma determinada posição

•

Ajuda a encontrar um novo emprego na área de sonho

PLANO DE FORMAÇÃO - Horário - Sessão de 45 Minutos
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Mostre o que não pode ser transportado para um potencial empregador através de um CV escrito
Partes de um CV:
•

Saudação

•

Nome e apelido

•

Educação - escolas, formações, certificados, idiomas, referências, carta de condução

•

Experiência de trabalho, competências técnicas e pessoais, interesses

•

Competências especiais

•

Conclusão – saudação

00:18 Descritores de vídeo

Quais são os principais fatores na produção de vídeos?

O que focar na produção de vídeos
•

Configurações adequadas (iPhone, Smartphone, tablet)

•

Duração: 1-2 minutos

•

Um shot único ou em partes

•

Fundo calmo e indiferente

•

Roupas adequadas

•

Linguagem corporal

•

Luz adequada

•

Velocidade do discurso, falando de cor

00:33 Apresentar a Plataforma CUVID
Apresentar os benefícios da plataforma
Plataforma:
•

Ajuda tecnicamente as pessoas não especializadas a produzir o seu próprio vídeo

•

Mostra como apresentar personalidade própria de maneira criativa

•

Eleva os candidatos e a possibilidade de causar uma impressão em potenciais empregadores

•

Melhora o seu currículo escrito

•

Ajuda a criar um perfil pessoal

•

Ajuda a criar um vídeo CV

•

Mostra como fazer o upload do vídeo

•

Conecta as necessidades / exigências dos empregadores com os candidatos

•

Ajuda a publicar vídeos on-line

•

Ajuda os empregadores a ver vídeos e a pré-selecionar possíveis candidatos a emprego

•

É facilmente acessível a todas as pessoas interessadas
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00:43 Como criar o meu perfil?
1. Abrir a plataforma CUVID
Abrir a plataforma CUVID - https://portal.cuvid.eu
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2. Registo:

•

Se é a primeira vez na plataforma, clique em “Registar”

•
•
•
•
•
•

Coloque o primeiro e o último nome
Coloque um email válido
Confirme o seu email, deve ser o mesmo endereço
Crie a password – password tem mais de 8 caracteres
Confirme a password

Se todos os campos estiverem preenchidos e assinalados com o ícone „correto“, o botão verde será ativado.
- Clique abaixo no botão verde

Receberá uma mensagem de sucesso na sua caixa de entrada de e-mail com um link para verificar a sua conta na plataforma.
Agora está registado.
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3. Se já estava registado
Clique em „login“ e escreva a sua password

00:45 Como fazer o upload do meu vídeo?
Perfil – Upload do vídeo
Para configurar o seu perfil, deve preencher diferentes informações sobre si. Na última etapa do seu registo, pode enviar o seu
Vídeo CV (Alternativa: também pode enviar o seu vídeo mais tarde nas configurações do seu perfil).

Aparecerá uma janela de diálogo e poderá selecionar um vídeo do seu computador.

Depois de selecionar um vídeo, o botão verde (upload) será ativado e você poderá enviar o seu vídeo.
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