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PROGRAMA DE BUSINESS MENTORING WomenWinWin 

Formulário de Candidatura MENTOR 

 

1. Some Mim 

1.1 Contatos  

Nome 
Email 

Telefone 

Data de Nascimento 

Nacionalidade 

Skype ID (se tiver) 

Morada 

1.2. A minha situação profissional atual (descrição da situação com pormenor)  

1.3. Como me vejo  

1.3.1. Quais são as características que melhor me descrevem?  

1.3.2. Como é que eu me posiciono na vida (as minhas ambições, os meus sonhos e 
os valores pelos quais me pauto)  

1.3.3. Quais são os meus interesses?  

1.3.4 Do que é que me orgulho?  

1.4. A minha experiência e percurso profissional (os aspectos-chave e as 
valências e competências que desenvolvi). Juntar sff o CV a candidatura. 

2. A minha experiência pessoal de mentoring, como mentor e/ou mentee (referir 
se tem experiência e, caso sim, qual foi a vivência)  
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3. Programa de Business Mentoring WomenWinWin  

3.1. As minhas expectativas relativamente ao Programa (o que é importante para mim 
que aconteça?)  

3.2. A minha motivação para estar no Programa (o que é que eu procuro num 
programa de mentoring e em ser Mentor(a))  

3.3. Áreas em que gostaria de apoiar uma Mentee  

3.4. A minha Mentee ideal – caracterizar  

3.5. A minha disponibilidade (indicar quantos Mentees pode acompanhar ao mesmo 
tempo; nota: não é expectável que sejam mais de dois)   

4. Confidencialidade e Código de Ética 

Ao candidatar-se como Mentor ao Programa de Business Mentoring WomenWinWin 
está a facultar informação pessoal.  

Tem a garantia que a informação que nos disponibiliza será tratada com a 
confidencialidade exigida e somente no contexto a que se destina.  

Uma vez realizada a candidatura iremos lhe enviar o Código de Conduta e Ética, que 
inclui requisitos de participação, para que nos possa devolver o mesmo assinado. A 
participação no Programa dependerá de existir a candidata a Mentee adequada ao 
seu perfil. 

A Equipa WomenWinWin agradece o seu interesse neste Programa e esperamos 
contar com o seu valioso contributo! 

 

 


