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Introdução: O estudo é um projeto de pesquisa acadêmica para a disciplina de Pesquisa
em psicologia e aborda a temática do preconceito em relação à tatuagem em
entrevistas de emprego.  A tatuagem há mais de quatro mil anos, é feita através da
técnica de aplicação de tinta na pele por meio de agulhas.e tem sido perseguida em
diversos momentos da história. Apesar da tatuagem ter se popularizado entre os
demais seguimentos da sociedade, a sua concepcão continua sendo contraditória
atualmente no que diz respeito ao mercado de trabalho, sendo critério de aprovação ou
de eliminação no processo seletivo das empresas. Objetivo: O objetivo deste projeto é
Identificar e avaliar a relevância destinada à tatuagem de candidatos nas entrevistas de
emprego buscando compreender sobre a atual importância dada à questão da tatuagem
no mercado de trabalho, aprofundando o conhecimento em psicologia organizacional
interligando-as ao processo de admissão e analisando os preconceitos relacionados.
Metodologia: O projeto consiste em um estudo de campo prevendo realizar uma
entrevista aberta contendo cinco questões. A entrevista contará com uma amostra de
quatro psicólogos e administradores responsáveis pelo processo de seleção de
funcionários na região do vale do aço utilizando como critério para seleção  a
diversificação de setores empresarias com perfil tradicional ou contemporâneo. A
entrevista ocorrerá em ambiente agradável com condições de privacidade para o
entrevistado, sendo assegurada sua confidencialidade. A análise de dados será do tipo
qualitativo, elaboração do relatório e representação por meio de gráficos. Resultados:
Acredita-se que discutir o uso de tatuagem irá promover uma melhor reflexão tanto
para funcionários quanto para empresas, para que preconceitos existentes em relação à
associação das tatuagens com possibilidades negativas de caráter e personalidade
sejam desvinculados, assim como conceitos pejorativos que liguem a capacidade e a
competência profissional do funcionário ao uso de tatuagem. Sabendo que, ainda hoje,
a essa forma de arte ou comportamento é fonte de julgamentos no mercado de
trabalho, havendo pouca aceitação no campo empresarial, pretende-se, então,
compreender a abordagem e relevância dada pelas empresas à tatuagem usada por
candidatos na entrevista de emprego. Conclusão: Concluímos com este projeto que a
tatuagem pode ou não causar possíveis interferências na carreira profissional do
candidado, pois cada empresa possui critérios seletivos coerentes com o perfil que
deve atender às exigências do seu publico alvo. Porém, é necessário que possíveis
preconceitos existentes em relação à mesma sejam desvinculados.
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