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PROCESSO DE CANDIDATURA

Documentos Candidatura

P. Quais os documentos necessários à minha candidatura?

R. CV atualizado, carta de motivação e preenchimento do RGPD (através do

link que a Humanpersi envia por email juntamente com a confirmação de

receção).

Candidatura a várias funções

P. É possível candidatar-me a mais do que uma função?

R: Sim, pode formalizar a sua candidatura a mais do que uma função. No

assunto do email identifique a referência relativa às funções às quais se

pretende candidatar. Poderá ainda apresentar uma carta de motivação

específica para cada função.



PROCESSO DE CANDIDATURA

Envio de candidaturas

P. Que meio devo utilizar para formalizar a minha candidatura?

R: Email. As candidaturas deverão ser enviadas para:

selecao.anacom@humanpersi.pt

P. É necessário enviar documentação adicional por correio?

R: Não é necessário enviar qualquer tipo de documentação em papel, basta

anexar os documentos (CV e Carta de Apresentação/Motivação) ao email de

candidatura.

P. Vou receber alguma confirmação referente à receção da minha

candidatura?

R. Sim. A Humanpersi envia um e-mail a confirmar a candidatura. Nesse

email consta também um link para dar o seu consentimento no âmbito do

Regulamento Geral Proteção de Dados (RGPD).

P. É obrigatório preencher o formulário relativo ao RGPD, através do link

enviado?

R:Sim. Para continuar no processo de seleção é necessário dar o seu

consentimento, através do link, com o preenchimento dos seguintes campos:

Nome completo, identificação CC e Data de nascimento.

mailto:selecao.anacom@humanpersi.pt


FASES DO PROCESSO DE SELEÇÃO

P. Em que consiste a avaliação curricular e documental?

R. Trata-se da primeira fase avaliativa, em que, tendo por base os requisitos

definidos (formação e experiência mínima) para cada função, são

selecionados(as) os(as) candidatos(as) para a Entrevista Videoconferência.

P. Como são realizadas as Entrevistas Videoconferência?

R. Recorrendo aos programas: Skype, Facetime ou WhatsApp, as entrevistas

por videoconferência têm como principal objetivo estabelecer um contacto

inicial com o(a) candidato(a), para conhecer o seu percurso profissional as

suas competências, motivações e complementar a análise de informação que

não é possível aceder através da leitura do CV.

É fundamental garantir que a mesma decorre num espaço com a máxima

captação de Internet, isenção de ruído e a máxima privacidade.

P. Em que consiste o Teste online comportamental? 

R. O teste online é aplicado através de uma plataforma (cada candidato(a)

receberá um link de acesso). Trata-se de um questionário de resposta simples

e rápida que permite à equipa de Consultores da Humanpersi aceder à

perceção que cada candidato(a) tem sobre o seu estilo de comunicação,

características pessoais e ambiente ideal de trabalho. Por se tratar de uma

ferramenta complementar, não tem um caracter eliminatório neste processo

seletivo, bem como não obedece a qualquer tipo de estudo prévio.



FASES DO PROCESSO DE SELEÇÃO

P. Em que consiste a Entrevista presencial e o Caso Prático?

R. A entrevista presencial a decorrer nos escritórios da Humanpersi (Av.

Berna 30 3º B – Lisboa) tem como objetivo avaliar de uma forma mais

exaustiva e precisa as competências desejadas para cada função.

Paralelamente, será aplicado um simulador de avaliação (caso prático) que

permite aprofundar a avaliação de competências como: liderança e

desenvolvimento de pessoas, visão estratégica e planeamento, bem como

preparar o ranking de decisão e constituição de Shortlist Final.

P. Qual a última etapa do processo de seleção?

R. A última etapa do processo de seleção é composta por uma Entrevista

Final conduzida pelo conselho de Administração (CA) da ANACOM, cabendo

a decisão de admissão do(a) candidato(a) na função, ou a não seleção.

Os(as) candidatos(as) que integrem a shortlist e não sejam selecionados

numa primeira fase, poderão ser considerados pelo CA no prazo de um ano,

para preenchimento de eventuais vagas a concurso.

P. Vou receber feedback ao longo das diferentes fases do processo de

seleção?

R. A Humanpersi assegura o feedback aos candidatos por email nas

diferentes fase do processo, seja ele favorável ou desfavorável.


