
COMO SE PREPARAR PARA UMA ENTREVISTA DE EMPREGO 
 
 Muitos jovens quando se deparam com um compromisso profissional 
sentem-se temerosos no momento da entrevista, seja com o funcionário do 
setor de recursos humanos, seja com o próprio futuro chefe. 
 É muito importante que adotem algumas posturas, pois estas farão 
grande diferença entre conquistar a vaga pretendida e não conquistá-la. A 
seguir apresentam-se algumas práticas fundamentais: 
a) Desde a entrada no local da entrevista, a pessoa já está sendo avaliada, 
portanto a postura e educação devem começar na porta. Cumprimente as 
pessoas e principalmente o entrevistador. 
b) Jamais chegue atrasado. O ideal é antecipar-se pelo menos uns 10 minutos 
do horário marcado. Se houve um imprevisto, não deve alongar-se nas 
justificativas. Somente pedir desculpas, basta, mas atrasos não convêm, em 
hipótese alguma. 
c) Conheça um pouco da empresa a qual está pleiteando a vaga. Isso ajudará 
no diálogo, nas respostas e na indumentária. 
d) A vestimenta deve ser adequada. Para as mulheres é proibido o uso de 
saias acima do joelho, roupas transparentes e decotadas, muitas bijuterias e 
exageradas, unhas muito longas, com esmaltes de cores excitantes e com 
motivos carnavalescos. Os cabelos compridos e soltos devem estar bem 
penteados e, se presos, sempre com presilhas discretas. Usar um salto 
pequeno (rasteirinhas não convêm). Saltos mais altos somente quando a vaga 
exigir. Pouca maquiagem é o ideal; nada de usar batons e sombras de cores 
extravagantes. Os homens devem vestir camisa social, terno e gravata 
somente quando a ocasião permitir, do contrário a camisa deve ser sempre 
com manga, bem passada. A calça pode ser jeans desde que em bom estado 
(nunca use aquelas com rasgos e desbotadas). Os sapatos impecáveis 
(engraxados e limpos). Deve-se evitar tênis, exceto quando a vaga exige este 
tipo de calçado. Os cabelos devem estar bem limpos e cortados assim como as 
unhas. O uso do perfume ou loções é importante, mas deve ser na medida 
certa – bem pouco. 
e) Ser honesto e verdadeiro. Nunca dizer aquilo que não é, nem no currículo, 
tampouco na entrevista. 
f) Ouça o entrevistador com atenção e seja interessado. Não fique olhando no 
relógio, nem para a janela. Fale em bom tom, articulando bem as palavras 
(evite os vícios de linguagem). Termine as frases. 
g) Fique calmo e demonstre segurança. Mantenha contato visual com quem 
fala. Seja natural, não use frases prontas.  
h) As expressões faciais e gestuais são importantes, no entanto, não podem 
ser exageradas. 
i) Nunca comente depreciativamente sobre o chefe ou a empresa anterior. 
Saiba pedir desculpas se cometer algum erro. 
j) Jamais use gírias, nem linguagem muito informal. A formal em exagero 
também não combina, exceto em alguns casos. Piadas não convêm, mas se o 
entrevistador fizer alguma, sorria como ele. 
k) Prepare-se para responder tudo sobre seu currículo e algumas perguntas 
bastante comuns como: Por que escolheu esta empresa? Por que saiu da 
última empresa? O que espera deste emprego? Por que acha que merece esta 
vaga? Consegue produzir ao ser pressionado? Como? Se não compreender 



alguma pergunta, peça desculpas e solicite que repita. Dê respostas plausíveis. 
É comum que haja um tempo para o entrevistado perguntar, então aproveite 
para questionar sobre a empresa, a vaga desejada, o mercado de trabalho 
nesta área. 
l) Despedir-se com elegância e educação. 
 

ELABORAÇÃO E REDAÇÃO CORRETA DE CURRÍCULO 
 

Currículo é um resumo de sua trajetória profissional e acadêmica. Um 
bom currículo deve apresentar três elementos básicos: verdade, eficiência e 
simplicidade. Não devemos escrever no currículo habilidades que não temos, 
eventos dos quais não participamos, trabalhos que não realizamos. É muito 
importante termos o comprovante de tudo o que está no currículo. Muitas 
empresas exigem os documentos comprobatórios anexos ao currículo, portanto 
se você participar de algum evento deve ter o certificado ou uma declaração de 
participação. O mesmo acontece com o emprego. É necessário ter o registro 
correto na sua carteira profissional ou um documento que comprove o exercício 
daquele trabalho, no período correto. Lembre-se que qualquer atividade 
profissional ou acadêmica pode ser inserida no seu currículo, por isso, nunca 
se esqueça de comprová-las. 

Um currículo precisa ser eficiente, ou seja, indica aquilo que é 
necessário para aquela vaga. Escreva tudo que julgar importante, sempre com 
veracidade. Sua redação necessita ser clara, direta e objetiva. Todo currículo 
também deve ser simples e ter cerca de duas folhas. Normalmente os 
profissionais são abarrotados de trabalhos e não gostam de ler longos 
currículos. 

 

1 Exemplo de um currículo 
 
 
 
NOME COMPLETO 
Brasileiro, estado civil, idade 
Rua ..................................... 
Cidade - estado 
Telefone: (  ) / E-mail:  
Objetivo 

Escrever qual é objetivo deste currículo. Pleitear qual vaga? 
ÁREA: Indicar a área e/ou função (detalhar, se for o caso). 
PERÍODO: indicar os horários e dias da semana ( se necessário) 
 
 
FORMAÇÃO 
 
 

 Escreva em tópicos sua formação acadêmica. Não se esqueça de 
mencionar o curso de Tecnologia em Sistemas Biomédicos e/ou Banco de 
Dados ou Rede de Computadores. 

 Inicie pela mais recente (ordem decrescente). 



 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
 
 

Exponha as experiências mais importantes para a vaga pleiteada. Comece, 
também, pela mais recente e vá decrescendo. 
Exemplos: 

 2004-2008 – Rocha & Rodrigues Investimentos 
Cargo: Analista Financeiro.  
Principais atividades: Análise técnica de balanço patrimonial, análise de 
custo...... 
Responsável pelo projeto e implantação de processos pertinentes a área. 
Redução de custos da área de 40% após conclusão.  

 2001-2003 – ABRA Tecnologia da Informação 
Cargo: Assistente Financeiro 

Principais atividades: Contas a pagar e a receber, controle do fluxo de caixa, 
pagamento de colaboradores, consolidação do balanço mensal.  

 2000-2001 - FIAT Automóveis 
Estágio extracurricular com duração de 6 meses junto ao Departamento de 
Custeio.  

 
QUALIFICAÇÕES E ATIVIDADES PROFISSIONAIS 
 

Exponha as mais importantes para a vaga pleiteada. Comece, também, pela 
mais recente e vá decrescendo. 
Exemplos: 

 Inglês – Fluente (Number One, 7 anos, conclusão em 2001). 

 Experiência no exterior – Residência em Londres durante 6 meses (2004). 

 Curso Complementar em Gestão de Investimentos de Renda Variável 
(2004). 

 Curso Complementar em Direito Empresarial (2007). 

 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 
 

Exemplos: 

 Premiado com o título de Aluno Destaque da graduação – Menção Honrosa 
(2003)  

 Disponibilidade para mudança de cidade ou estado 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COMPORTAMENTO NA EMPRESA 
 

 Infelizmente, hoje, muitas crianças estão crescendo e se tornando 
jovens sem compreender bem os seus limites. Acreditam que podem tudo, 
muitas vezes, porque não foram educadas para saber viver em sociedade.  



 É necessário aprendermos a nos comportar em qualquer lugar e cada 
local tem sua especificidade. No trabalho alguns comportamentos são cruciais 
para sua manutenção. 

As empresas, atualmente, procuram profissionais com o seguinte perfil: 

 Que executam bem o seu trabalho; 

 Que procuram se aperfeiçoar realizando cursos, participando de 

eventos, pesquisando. Algumas empresas se preocupam com a 

realização de cursos técnicos e não com a escola (faculdade ou 

universidade que estudou). 

 Que sabem se comunicar bem; são corteses e educados; 

 Que são assíduos, pontuais e com boa aparência; 

 Que preservam o meio ambiente contendo o desperdício; 

 Que sabem trabalhar em equipe; 

 Que sabem gerenciar seus conflitos pessoais de forma que não 

atrapalhem suas tarefas profissionais; 

 Que sabem gerenciar os conflitos e lidar com as adversidades que 

surgem nas organizações; 

 Que fazem seu marketing pessoal, mas sem exageros; 

 Que investem em sua saúde; 

 Que são adaptáveis a novas situações, flexíveis, versáteis e resilientes; 

 Que expõem suas ideias e respeitam as ideias alheias. 

Atualmente as empresas pesquisam se o candidato ou o funcionário 
participam de redes sociais e vasculham sua vida nestes espaços, por isso, é 
muito importante não escrever “bobagens” nestes recursos digitais, como: 
“Nossa, cara...bebi até cair no churrasco de sábado!” Cuidado com sua 
imagem. Ela é muito preciosa. 

A todo o momento os funcionários das empresas são avaliados, 
portanto, atente-se para os comportamentos fundamentais de um bom 
profissional. Atrasar-se 5 minutos um dia é desculpável, mas todos os dias 
pode passar a imagem de descomprometimento. Isto é válido não só para o 
trabalho, mas também para seus compromissos acadêmicos e pessoais. Não 
se acostume a chegar atrasado em suas aulas. Mostre a seus professores que 
é interessado pelas aulas e não realize apenas aquilo que é solicitado. Vá 
além, busque, pesquise e, assim como seu chefe, seus professores podem 
acreditar mais em seu potencial. 

Seja disciplinado no trabalho e na escola. Não acumule serviço e nunca 
deixe para realizar os trabalhos e estudar para provas na véspera. Vá se 
preparando aos poucos e seja muito disciplinado. Disciplina é uma das maiores 



virtudes do aluno e profissional. Tenha zelo e presteza por tudo o que fizer 
realizando suas tarefas com carinho e amor. Faça o que gosta e, se não der, 
procure amar o que faz! 
 

 
 

ETIQUETA DIGITAL 
 
 A vida moderna exige o domínio de novas tecnologias, isto requer novos 
comportamentos e uma nova etiqueta. Não é porque o telefone móvel e os 
correios eletrônicos se tornaram ferramentas indispensáveis que podemos tudo 
com eles e por eles. Principalmente nos meios acadêmicos e profissionais 
deve-se ter muita cautela com a utilização destes equipamentos.  

Principais dicas dos correios eletrônicos: 

 E-mails com poemas, piadas, assuntos pouco interessantes são 

absolutamente inconvenientes, portanto, deve-se evitar sua emissão 

para qualquer pessoa.  

 Ao escrever um e-mail, sempre cumprimente a pessoa com um Oi, 

Olá...As expressões bom dia, boa tarde e boa noite podem não coincidir 

com o horário que o destinatário está lendo, portanto, fica incoerente. 

 Não se deve acreditar no modismo do “internetês”. Mensagens, seja 

para quem for, devem apresentar a grafia correta segundo os padrões 

da língua portuguesa. Nada de “kkkkkk”, “bjs”, “rrrrrrrrr”... 

 É fundamental receber a confirmação de e-mails, principalmente os mais 

importantes. Deve-se ter o cuidado de não encaminhar mensagens sem 

que o destinatário tenha um tempo suficiente para lê-las. Exemplo: O 

superior ou o chefe emite e-mails aos seus funcionários às 17h do dia 22 

marcando uma reunião para as 9 horas da manhã do da seguinte. As 

pessoas não têm obrigação de ler e-mails a todo o momento. Há de se 

ter etiqueta, cautela e educação. Este tipo de mensagem deve ser 

encaminhada com, no mínimo, 7 dias de antecedência. Neste caso e em 

situações com importância considerável deve-se adotar o uso do 

telefone. 

 No seu local de trabalho a utilização da internet, das redes sociais e dos 

correios eletrônicos deve ser exclusivamente corporativa. Consiste em 

grande mau hábito ficar de bate-papo pessoal no horário de trabalho. 

 Não é nada elegante enviar uma mensagem para uma lista enorme de 

pessoas de seus contatos, porque esta lista vai para a caixa de todos e 

estas pessoas são desconhecidas umas das outras. Isso pode soar 

como uma invasão de privacidade, pois, seu endereço eletrônico chega 

a pessoas que você não conhece e, portanto, não devem ter seu 



endereço. É o mesmo que o endereço de nossa residência. Não 

mencionamos para quem não queremos. 

 Também é falta de educação enviar e-mails, mesmo para parentes e 

amigos, com mensagens e textos com assuntos irrelevantes e 

desinteressantes para as pessoas, principalmente se estiverem 

anexadas. 

 Deve-se procurar escrever mensagens breves, sintetizando aquilo que 

deseja comunicar. 

 Não escrever a mensagem com letras maiúsculas; pode parecer que 

está gritando, exemplo: OI, TUDO BEM? ESTOU EM CASA...... 

 Duvidar de tudo o que aparece na rede, qualquer mensagem pode ser 

suspeita. 

 Nos blogs, facebooks e twitters, não pode aparecer nada alusivo ao seu 

trabalho. Jamais escreva frases relacionadas aos seus colegas e seu 

chefe. 

 Caso tenha que adotar alguma frase ou foto para identificação, estas 

devem ser discretas. Observe a vestimenta que usa na foto e se a frase 

escolhida não compromete você. 

 É educado e respeitoso responder as mensagens que recebe. Se estiver 

muito atarefado pode emitir um sinal automático de recebimento e/ou 

escrever que logo mais irá responder. Não convém escrever que está 

viajando ou em qualquer lugar que seja para justificar a demora, por 

uma questão de segurança. 

 Mensagens eletrônicas devem ser enviadas somente aos interessados a 

elas. Cuidado para não encaminhar respostas de e-mails para todos da 

lista (“responder para todos”), sendo que eles não precisarão daquela 

informação.  

 Nunca se esqueça de que o contato físico é ainda mais importante do 

que a tecnologia. Converse pessoalmente com as pessoas. 

 Alunos não devem encaminhar e-mails aos professores sem que eles 

autorizarem, principalmente aqueles que não dizem respeito a assuntos 

acadêmicos. Melhor conversar pessoalmente na escola. 

Principais dicas para o uso de telefones celulares: 

 É terminantemente proibido o uso do telefone celular em locais públicos: 

salas de aula, bibliotecas, igrejas, cinemas, casas de shows, teatros, 

entre outros. 



 Jamais fale ao celular conduzindo um veículo. 

 Evite atender a ligações pessoais no ambiente corporativo; somente 

quando extremamente necessário. 

 Não fale alto ao celular em hipótese alguma. Ninguém precisa conhecer 

o seu assunto. Isto é bem deselegante. 

 Na maioria dos espaços públicos seu celular deve manter-se no modo 

vibrador ou silencioso, principalmente em consultórios médicos, escolas, 

ônibus coletivos, repartições de trabalho, entre outros. A campainha 

normalmente é irritante para as demais pessoas. 

 Não escolha campainhas com sons espalhafatosos e inconvenientes 

como brecadas de carro, crianças chorando ou gemidos. 

 É bastante deselegante atender ao telefone enquanto se conversa com 

alguém. Se for necessário atender, pergunte à pessoa se pode retornar 

a ligação mais tarde e retorne mesmo.  

 Não fique olhando a todo instante para o celular na companhia de outras 

pessoas. Pode parecer desconsideração com elas, por estar com pressa 

ou querendo ir embora. 

 Acostume os parentes e amigos a telefonarem em horários apropriados. 

Eles devem saber quando está em reuniões, em consultas médicas, no 

trabalho etc. 

 Sinais de recebimento de mensagens também são inoportunas em 

ambientes públicos. 

 Lembre-se de que o celular não é o elemento mais importante de sua 

vida. 
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