
 

 

 

 

FASES DA ENTREVISTA 

 

1. Facer unha autoentrevista: 

 

 -Cales son as miñas calidades e méritos para optar a ese emprego? 

 -Que factores distínguenme do resto de candidatos? 

-Que me levou a solicitar traballo nesa empresa e, en concreto, que podo 

aportar á mesma? 

 

2. Recompilar canta información sexa posible da empresa: sector de 

actividade, plantel, directivos, produtos e marcas, volume de negocios, 

campañas publicitarias. 

 

3. O proceso da entrevista laboral e tipoloxía. 

 

a) Segundo o grao de estruturación da entrevista: Estruturada ( o 

entrevistado limitase a responde); non estruturada ( o entrevistador 

formula preguntas non previstas durante a conversa). 

 

b) Segundo o modo de levalas a cabo:normais (facilita a comunicación); 

tensionadas(o entrevistador crea clima hostil). 

 

c) Segundo os tipos de preguntas:directas(contestar 

directamente);indirectas(respostas abertas);de resposta pechada (si ou 

non); abertas(o entrevistador busca saber o que pensa o entrevistado); 

de seguimento (desenvolvemento de preguntas xa contestadas). 

 

4. Consellos para superar unha entrevista de traballo: 

 

 -Chegar con 10 minutos de antelación. 

 -Amosar seguridade. 

 -O humor é importante. 

 -Evite expresións dubitativas. 

 -Esfórcese por escoitar. 

 -Non baixe a garda. 

 -Linguaxe corporal: aspecto non chamativo. 

 -Camiñe con confianza e estera a man para saudar. 

 -Coloque as súas pertenzas no chan ou no regazo. 

-Faga preguntas importantes e pertinentes: nunca preguntar polas vacacións 

e o salario. 

 -Estar calmado e confiado. 

 -Ó marcharse, estreita a man o entrevistador e agradézalle o seu tempo. 

 -Deixe sempre que o entrevistador dirixa a entrevista. 

 



 

 

 

 

5. Preguntas mais habituais da entrevista: 

 

 1.-Fáleme de vostede. 

 

 2.-Como soubo de nós? 

 

3.-Que sabe da nosa empresa e que aspectos lle gustaría coñecer en maior 

profundidade? 

 

 4.-Por que quere traballar connosco? 

 

 5.-Que espera deste posto de traballo? 

 

 6.-Confía na súa capacidade para ocupar o posto? 

 

7.-Que é o que mais lle interesa e o que menos do posto de traballo 

ofertado? 

 

8.-Por que elixiu este sector de actividade para desenvolver a súa carreira 

profesional? 

 

 9.-Como vai a evolucionar, ó seu xuízo, o sector no que traballamos? 

 

 10.-Non se atoparía mellor unha empresa mais grande/pequena? 

 

 11.-Que cre que podemos aportarlle profesionalmente? 

 

 12.-Que pode aportar á empresa? 

 

 13.-En que se diferenza dos demais candidatos? 

 

 14.-Se o contratamos, canto tempo permanecerá connosco? 

 

 15.-Que salario quere percibir? 

 

 16.-Estaría disposto a viaxar ou a trasladarse a outro lugar? 

 

 17.-Como ve o seu futuro profesional? 

 

 18.-Cales son os seus obxectivos profesionais a medio/longo prazo? 

 

 19.-Cres que os seus obxectivos son realistas? 

 

 20.-Tes dotes de mando? 

 

 21.-Podes traballar baixo presión? 

 

22.-Prefires traballar en equipo ou individualmente? Por que? 

 

 23.-Cal sería para vostede o traballo ideal? 

 

 24.-Que é para vostede o mais importante nun emprego? 

 



 

  

 

 

 

25.-Prefire un ambiente de traballo competitivo ou de colaboración? 

 

 26.-Que importancia da ós seus estudios? 

 

 27.-Por que decidiu estudar? 

 

 28.-Cree que a súa elección foi positiva? 

 

 29.-Cal era a súa materia preferida? E a que menos lle gustaba? 

 

 30.-Se pondera dar volta atrás, volvería a estudar o mesmo? 

 

 31.-Compaxinaba os seus estudos con actividades extraacadémicas? Cales? 

 

 32.-Fáleme dos seus estudios. 

 

 33.-Pensa continuar estudando? 

 

 34.-Que formación considera necesaria para a súa capacitación profesional? 

 

 35.-Como se defende en inglés/francés? 

 

 36.-Considérase vostede un líder? Por que? 

 

 37.-Cales son os seus puntos fortes e os seus puntos débiles? 

 

 38.-Cal é a súa mellor calidade e o seu peor defecto? 

 

 39.-Cales foron os seus éxitos ou realizacións mais destacadas? 

 

 40.-Como se enfronta ós problemas? 

 

 41.-Cal foi a etapa mais importante da súa vida? 

 

 42.-Como se relaciona cos demais? 

 

 43.-Tende o diálogo ou á discusión? 

 

 44.-Considérase creativo? Por que? 

 

 45.-Como soen describilo os demais? 

 

46.-A que dedica o seu tempo libre? 

 

 47.-Que é o que mais lle gusta facer? 

 

 48.-Que espera Vostede da vida? 

 

 49.-Ten algunha pregunta? 


