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Eu valorizo!

O mundo das profissões está em constante reinvenção!
Olhando à tua volta consegues perceber como as profissões e as 
necessidades do mercado se vão diversificando e adaptando às 
evoluções tecnológicas e sociais.

Tu fazes parte dessa evolução! Repara com atenção...
-Existem pessoas que valorizam horários fixos de trabalho, outras que 
preferem uma gestão mais autónoma e flexível…

-Pessoas que se adaptam bem àquilo que já existe e outras que querem 
pôr em prática ideias novas…

-Pessoas que criam as suas próprias oportunidades e outras que 
valorizam a segurança e estabilidade…

-Pessoas que privilegiam a questão monetária nas suas opções 
profissionais e outras que optam por se dedicar a atividades mais 
livres.

Aproveita a oportunidade para começares a pensar sobre
o que mais valorizas  quanDo te imaginas no mundo do trabalho.
Das sugestões que te deixamos seguidamente faz a tua própria 
autoavaliação. De 1 (menos importante) a 5 (mais importante)
quão importante estes aspetos são para a tua realização pessoal?

retorno monetário significativo

Ter o meu próprio negócio / ser o meu próprio chefe

horário flexível e ajustável

horário regular e previsível

Ter segurança e estabilidade 

tempo para me dedicar aos meus hobbies

Trabalhar na maioria das vezes em equipa 

Trabalhar na maioria das vezes sozinho

Ser influente e socialmente reconhecido pelo meu trabalho

Ter atividades diferentes e variadas

Ter atividades com rotinas definidas

NOS QUADRADOS BRANCOS FAZ A TUA AVALIAÇÃO DE 1 A 5

Verifica a importância que atribuiste a cada uma destas áreas 
e aproveita para refletires sobre o porquê das tuas escolhas .  

Claramente vais começar a registar um padrão naquilo que 
valorizas para aquela que poderá vir a ser a tua futura profissão.
Não será nem muito de uma maneira, nem muito de outra, 
procura ver nas tuas respostas o equilíbrio daquilo que mais  
valorizas para te sentires realizado/a.


