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QSW Javier  Bartolomé /  Junho/2017 /  Assistente  
Social  registado no hcpc /  Nacional idade—
Espanhol  /  Universidade Complutense de Madrid  
-  Local  de trabalho—Complex Care Team -  Adults  
Social  Serv ices in  London Borough of  Waltham 
Forest  
 
My name is  Jav ier  Barto lomè and I  am a qual i f ied  
Socia l  Worker f rom Spa in. I  have been l iv ing in  the 
UK for  four years.Dur ing th is  t ime I  have worked as  
support  worker and just  a few months ago I  dec ided 
to contact  TMI Heal thcare UK to  help  me t rough the 
process of  f inding  a soc ia l  worker job .  
 
They int roduced me to RT Socia l  Care ( recrui tment  
agency) and they got  me an interv iew wi th a  local 
author i ty .  
I  am s tar t ing soon to  work as  Socia l  Work ass is tant  
in  a Fi rs t  Response team; ro le in which I  expect  to 
keep learning and progress ing as profess ional .  

QSW Vanessa Vie ira  /  Maio 2017 /  Assistente So-
cial  registada no hcpc /  Nacional idade—
Portuguesa /  Universidade— Insti tuto Superior  de 
Ciências Socia is e Pol i t icas ( ISCSP) /  Local  de 
trabalho—Complex Care Team -  Adul ts Social  
Serv ices in London Borough of  Wal tham Forest  
 
My name is  Vanessa Vie i ra and I 'm a Qual i f ied So-
c ia l  Worker f rom Portugal .  I 'm in the UK s ince De-
cember 2013.   
Last  year  I  go t  my regis t rat ion wi th  the Heal th and 
Care Pro fess ions Counci l  (HCPC) and I  dec ided to 
contact  TMI  –  Heal thcare UK to help me f ind a fu l l  
t ime job.  Through TMI  UK I  met RT Socia l  Care 
( recrui tment  agency) who inv i te me for  an interv iew 
with a  local  au thor i ty .   
 
I 'm now work ing wi th th is  local  author i ty  in  the 
Adul ts  Socia l  Care  Team and I ’m real ly  enjoy ing th is  
work.  I  have been expanding my knowledge every 
day.  

A opinião dos Assistentes Sociais 

Deve perceber  se o seu (CV) Curr iculum Vi tae está no 
formato adequado.  Nunca faça uma  candidatura  com 
um CV t ipo Europass,  é  meio caminho andado para 
NÃO o considerarem.  
 
Veja se organizou de forma estruturada cronolog ica-
mente as suas  competências prof iss ionais  e da tas em 
que exerceu ou exerce as suas funções.  Mui tas vezes 
a espera pela pr imeira  entrev is ta torna -se um 
"calvár io”  mas ,  deve acredi tar  em s i  e nas  suas com-
petências.   
 
Não se esqueça de ler  a lgumas das Leis  mais impor-
tantes do Serv iço Inglês,  não é  prec iso decorar  mas,  
s im entender os seus  pr incíp ios e apl icabi l idade.  Trei -
ne o seu inglês de forma natural  e sem pressas e  des-
conf ie se a lguém lhe  apresentar  uma proposta de t ra-
balho para Assis tente Socia l  sem  que lhe ex igam o 
numero do seu regis to prof iss ional  no HCPC,  é OBRI-
GATÓRIO o  regis to.  
 
Mesmo que por vezes se ja d i f íc i l ,  a  palav ra CHAVE é 
não ACREDITAR 

Não desmotivar é o segredo 
Estou a ficar desesperado (a) ninguém 

me chama para a entrevista 

Manuel & Ana


