
PREGUNTAS QUE PODEN SER FORMULADAS DURANTE A ENTREVISTA 
 
FORMACIÓN: 
Que estudos realizou e porque os elixiu? 
Repetiría a súa elección de estudos se volvese empezar? 
Destaque a formación que posúa que máis se axuste ao posto 
Está disposto a completar a súa formación no que precise? 
Que idiomas coñece e a que nivel? 
Aceptaría condicionar a súa retribución aos progresos da súa formación? 
 
PASADO PROFESIONAL: 
Fáleme das súas experiencias profesionais (se as tivo) 
Que posto foi o  último desempeñado? (idem) 
Por que deixo o último emprego? 
De todo o que fixo até agora, que é o que máis lle gusta e por que? 
 
MOTIVO DA SOLICITUDE 
Por que lle gustaría obter precisamente este emprego e non outro? 
Que lle chamou a atención da solicitude? 
Que pensa que pode vostede achegar? 
En que pensa que pode vostede mellorar traballando connosco? 
Que cre que pode vostede achegarnos se non ten experiencia profesional? 
 
COMPORTAMENTO NO TRABALLO 
Como lle gustaría traballar: só? en equipo? élle indiferente? 
Por que prefire traballar en equipo? 
Por que prefire traballar só? 
Que experiencias ten do traballo en equipo? 
Integrouse facilmente nun grupo de traballo? 
Prefire formar grupo con persoas cos que previamente ten amizade? 
Cre que, salvo excepcións, a amizade profesional e particular non deben mesturarse? 
Ten tendencia a aceptar, a discutir ou a pór sistematicamente en dúbida as instrucións dos 
seus superiores? 
Confía ou dúbida en xeral na eficacia dos demais compañeiros? 
Como acepta as normas de disciplina?: con convencemento, como un mal necesario, como 
unha imposición 
Que opina dos seus xefes anteriores? (se os tivo) 
  
PROXECTOS 
Cales son os seus obxectivos a curto, medio e longo prazo? 
Por que cre que é vostede a persoa máis idónea para o posto? 
Que méritos ou puntos fortes pódenlle proporcionar vantaxes respecto doutros candidatos? 
 
CONDICIÓNS PERSOAIS 
Pode incorporarse inmediatamente? 
Está disposto a cambiar de residencia? 
Non lle importa ter que viaxar frecuentemente? 
Ten vehículo propio? 
É vostede propietario da súa vivenda? 
Ten algunha ocupación complementaria, retribuída ou non? 
Ten outras ofertas de traballo alternativas? 
Ten vostede algunha actividade extraprofesional, política, sindical, cultural, deportiva, artística, 
comunitaria...? 
Ten vostede algunha actividade propia?: negocio familiar, administración de propiedades, 
cultivo de terras, clases particulares. 
Que afeccións ten para os seus intres de lecer? En que os ocupa? 
Que outras afeccións non puido desenvolver e aspira a facelo no futuro? 
Ten vostede moitos amigos? 
 
PERSONALIDADE 
Cales son as súas mellores calidades? Describa tres principais 
Cales son os seus defectos? Describa tres principais 
Se ten que tomar unha decisión é impulsivo ou reflexivo? 


