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QUEM SOMOS?

Em parceria com a Fundação 
Renova, o projeto visa a 
capacitar e auxiliar na 

recolocação profissional dos 
atingidos pelo rompimento    
da barragem do Fundão em 

Minas Gerais e Espírito Santo.

Através da implementação de 
ações de capacitação visando a 

aumentar a empregabilidade 
dos atingidos, da busca de 

oportunidades de recolocação 
e da realização de ações de 

acompanhamento  
pós-contratação.

O QUE COMO



3

TEMOS VAGAS ABERTAS!

Estamos cadastrando as vagas captadas no site para que vocês 
possam se candidatar!

Acesse o link abaixo e descubra as oportunidades disponíveis.

Não se esqueça de cadastrar seu currículo também.

CADASTRE-SE ATRAVÉS DO SITE

recolocariodoce.com.br/vagas/



PRECISA SE PLANEJAR FINANCEIRAMENTE? A MENVER EDUCA ESTÁ AQUI PARA ISSO!

www.menvereduca.com



O que iremos abordar hoje?

1 Por que falar sobre as mulheres? 

2 Mulheres no ambiente de trabalho

3 A preparação do currículo

4 A entrevista de emprego

5 Apresentação do site e mais informações



Por que 
falar sobre 
mulheres?



ESTAR CONSCIENTE DO AMBIENTE AO SEU REDOR E SE CONHECER SÃO OS PASSOS INICIAIS PARA, 
NÓS MULHERES, GANHARMOS ESPAÇO NO MERCADO DE TRABALHO. VAMOS COMEÇAR A DAR OS
PRIMEIROS PASSOS!

“ [...] a maior força, a maior motivação vem da luta de ser dona da própria vida. Eu me 
tornei empoderada quando virei dona das minhas decisões” 

– Ana Carolina Bassi, nomeada uma das 20 mulheres brasileiras mais bem-sucedidas de 2021 pela Forbes



EM 2019, CERCA DE 74% DOS HOMENS POSSUÍAM UM EMPREGO, POR OUTRO LADO

APENAS 55% DAS MULHERES OCUPAVAM UMA POSIÇÃO.

2 A remuneração de mulheres é cerca de 22% menor que a média dos homens.

3 Homens ocupam 38% mais cargos de gerência e diretoria que mulheres.

E infelizmente, as diferenças não param por aí.

1
54,6% das mulheres com filhos até 3 anos possuem um emprego, enquanto o nível de empregabilidade 
dos homens na mesma situação é de 89,2%.

Dados do IBGE (2019)



NUBIHA MODESTO FALA SOBRE OS DESAFIOS DA MULHER NO MERCADO DE TRABALHO.

https://youtu.be/AXMdws982_U
https://youtu.be/AXMdws982_U


NO ENTANTO, TER MULHERES É MAIS VANTAJOSO PARA A EMPRESA, E ALGUMAS ESTÃO
COMEÇANDO A PERCEBER ISSO.

15%

22%

Rentabilidade média de empresas

Empresas com maior representatividade feminina no quadro de executivos

Empresas com 0 mulheres no quadro de executivos

+47%

Fonte: McKinsey, 2017



NO ENTANTO, TER MULHERES É MAIS VANTAJOSO PARA A EMPRESA, E ALGUMAS ESTÃO
COMEÇANDO A PERCEBER ISSO.

Mineradora Gerdau abre vagas de
trainee exclusivas para mulheres

XP Investimentos se compromete em
ter pelo menos 50% de mulheres
entre todos colaboradores até 2025

MLHR3 – Manifesto XP apoiando mulheres

https://www2.gerdau.com.br/sobre-nos/noticias/vagas-de-trainee-exclusivas-para-mulheres
https://youtu.be/fFXSKKUo_tc


Preferência por candidatos homens Sentir que você não é boa o suficiente

MAS COMEÇAR A PROCURAR EMPREGO ENVOLVE SUPERAR DIVERSAS BARREIRAS INICIAIS QUE
OUTROS TE IMPÕEM E QUE ATÉ VOCÊ MESMA PODE ESTAR SE IMPONDO.

Barreiras externas Barreiras internas

Prioridade para candidatos mais jovens

Julgamentos por aparência externa

Intolerância às próprias falhas

Menosprezar suas conquistas



Sintomas comuns:

A SÍNDROME DO IMPOSTOR É UM GRANDE EXEMPLO DE COMO COLOCAMOS BARREIRAS EM NÓS
MESMAS E COMO NOS AUTOSSABOTAMOS.

Síndrome do impostor: autopercepção de falsidade intelectual, ou seja, de ser uma fraude

Sentimento de não merecimento

Procrastinação devido a insegurança

a)

b)

Não acreditar em elogiosc)

Comparação frequente com outrosd)

Autocrítica excessivae)

Como superar:

Procure ajuda de um profissional

Faça uma lista de suas realizações

a)

b)

Tenha um sistema de apoioc)

Crie um discurso que represente 
quem você realmente é

d)

Permita-se continuar aprendendo e 
aceite suas vulnerabilidades

e)



AS BARREIRAS SEMPRE ESTARÃO PRESENTES. POR ISSO, SEJA VOCÊ E IDENTIFIQUE O QUE TE DÁ
MOTIVAÇÃO E QUAL O SEU PROPÓSITO.

Como mulher, os desafios são constantes, mas não podemos deixá-los 
nos parar. Saber o que te motiva independente de qualquer coisa te 
ajuda a persistir com os seus objetivos.

1 Reflita sobre seu passado e o como você superou os desafios.

2
Responda às perguntas-chave: O que te motivou a superá-los? Essa 
motivação ainda está presente hoje em você?

3
Faça um resumo: Liste 3 pontos que você acredita que sejam sua 
força para continuar superando desafios.



A PARTIR DISSO, É POSSÍVEL COMEÇAR A PENSAR NO QUE VOCÊ REALMENTE DESEJA. SAIBA QUE
NÃO EXISTE UM CAMINHO ÚNICO PARA VOLTAR AO MERCADO DE TRABALHO.

1 Trabalho técnico - especialistas 2
Gestão – liderança de pessoas, 
foco generalista

3 Busca de autonomia 4 Segurança e estabilidade

5 Atividade empreendedora
Servir a causas – ONGs e 
Associações

6

7 Busca de desafio
Equilíbrio vida pessoal e 
profissional

8

Conhecer suas motivações pessoais te ajudará a ganhar confiança e força para buscar 
o que faz sentido para você!



HÁ DIVERSOS CAMINHOS DE CARREIRA POSSÍVEIS!

Atendente de 
caixa

É importante refletir sobre suas motivações, seu propósito, características pessoais e 
traçar um plano para chegar onde você deseja.

Auxiliar 
administrativo

Gerente de 
operações

Empreendedora

Analista de 
contabilidade

Coordenadora 
financeira

Autonomia

Liderança

Especialização



APÓS CONSEGUIR A VAGA DE EMPREGO TÃO DESEJADA, É PRECISO FALAR DE ASCENSÃO
FEMININA DENTRO DA EMPRESA.

Organizações, equipes e a 
sociedade têm muito a 
ganhar ao investir na 
liderança feminina.

Fortalecimento de diversidade na empresa, nos seus diferentes 
níveis.

Maiores ganhos financeiros para a empresa.

Maior chance das empresas superarem seus concorrentes.



APÓS CONSEGUIR A VAGA DE EMPREGO TÃO DESEJADA, É PRECISO FALAR DE ASCENSÃO
FEMININA DENTRO DA EMPRESA.

A primeira mulher presidente mulher do BNDES: Maria Silvia Bastos fala sobre carreira, poder e 
escolhas

https://youtu.be/WF7w4mHuiJE
https://youtu.be/WF7w4mHuiJE


Mulheres no 
ambiente de 
trabalho



AS MÃES E A VOLTA AO TRABALHO: DESAFIOS E COMO SUPERÁ-LOS

https://youtu.be/doweSiO-jOY
https://youtu.be/doweSiO-jOY


EXEMPLO: VOCÊ PLANEJA TER FILHOS EM BREVE?

COMO LIDAR

• É PROIBIDO POR LEI a adoção de qualquer prática discriminatória durante um processo seletivo,
seja de gênero, raça, estado civil, idade e entre outros, de acordo com a Lei n. 9029/95.

• Mas se o entrevistador te perguntar “Você tem filhos?” ou “Tem a intenção de engravidar”, o que
fazer?

• Retorne a pergunta com “Dentro das limitações do meu cargo, qual a importância de se ter
um filho ou não? Creio que você deseja saber do meu comprometimento e disponibilidade, e
posso te garantir que estou determinada a me dedicar à vaga.”

• Se ele insistir, não fale quando você deseja ter filhos. Procure mostrar o seu comprometimento e
mudar de assunto, contando exemplos profissionais que demonstre suas habilidades.

CASO DE MATERNIDADE



EXEMPLO: POR QUE VOCÊ FICOU UM PERÍODO SEM TRABALHAR?

O QUE É BOM

• Tenha em mente quais habilidades você
conseguiu desenvolver como mãe.

• Exemplifique situações e experiências em que
você aplicou essas habilidades. Pense em como
foi a experiência na época, o que você faria de
diferente hoje e como você aplicaria isso no
ambiente de trabalho.

O QUE É RUIM

• Não mostrar para o entrevistador que você
continuou se desenvolvendo no seu período de
maternidade. Apesar de você não estar
trabalhando, cite leituras e estudos que você fez
ao longo desse período.

• Não demonstrar vontade e disponibilidade para
o trabalho. O entrevistador precisa perceber sua
motivação de voltar ao mercado de trabalho.

Ex:

“Eu decidi me afastar do mercado de trabalho para me dedicar aos meus filhos. Eles eram muito pequenos e
precisavam de mim por perto. Durante esse período, eu melhorei algumas soft skills como organização,
planejamento e trabalho em equipe. Esse periodo foi muito importante para minha família e eu pude refletir
sobre a minha carreira. Agora eu tenho tudo organizado e estou preparada para voltar ao mercado de trabalho.”

CASO DE MATERNIDADE



SE VOCÊ FOI MÃE E PAROU DE TRABALHAR POR UM TEMPO, USE ISSO A SEU FAVOR. MOSTRE O
QUE VOCÊ APRENDEU.

1 Habilidade de assumir riscos 2 Perseverança

3 Comunicação e oratória 4 Administração de recursos

5 Auto-motivação Motivação6

7 Organização e planejamento Esforço8

Se você é/foi mãe, várias habilidades podem ser destacadas:

Pense em situações onde você aplicou essa habilidade, o que poderia ter sido melhor e 
como você aplicaria isso hoje!



APROVEITE TAMBÉM AS OPORTUNIDADES DE EMPRESAS QUE APOIAM A MATERNIDADE DE UMA
MANEIRA INCLUSIVA!

Natura possui creche para filhos de 
funcionários

Flexibilidade de horários e trabalho em casa1)

Licença estendida2)

Auxílio-creche3)

Salas de amamentação4)

Orientação e rede de apoio5)

Berçário e creche no local de trabalho6)

BRF instala sala de amamentação em 
unidade de Ponta Grossa (PR)



POR OUTRO LADO, INFELIZMENTE ESTIMA-SE QUE PELO MENOS METADE DAS MULHERES JÁ
SOFRERAM ASSÉDIO SEXUAL NO TRABALHO. E PRECISAMOS FALAR DISSO.

Assédio Sexual é qualquer
constrangimento com conotação sexual
no ambiente de trabalho, em que, como
regra, o agente utiliza sua posição
hierárquica superior ou sua influência
para obter o que deseja.

Receber propostas constrangedoras que 
violem a sua liberdade sexual

Ser vítima de chantagem em troca de 
benefícios ou para evitar prejuízos

Passar por intimidação e humilhação

Como identificar

Pode ser um beijo, toque indesejado, comentários, mensagens, gestos com conotação sexual ou 
convites insistentes. Fique atenta aos sinais.



ASSÉDIO SEXUAL É CRIME. SABER COMO DENUNCIAR É ESSENCIAL.

Faça uma denúncia formal antes de comunicar à empresa2

Delegacia, registrando um Boletim de Ocorrênciaa)

Reúna provas1

Gravações telefônicasa)

Cópias de mensagens eletrônicasb)

Bilhetesc)

Relatos de testemunhas, ocular ou nãod)

Ministério Público, por meio de Notícia de Fatob)

Advogado, elaborando de notícia de crime endereçada à polícia ou MPc)

Denúncia anônima pelo site, aplicativo, telefone ou pessoalmente no 
Ministério Público do Trabalho

d)



ALÉM DE DENUNCIAR, É PAPEL DA EMPRESA E DOS COLABORADORES SABEREM EVITAR ESSA
SITUAÇÃO. 

Mas não se esqueça de se prevenir:2

Diga NÃO! Não aceite ou menospreze ações que te fragilizam 
sexualmente

a)

Procure empresas que:1

Tenham código de ética do servidora)

Incentive a prática de relações respeitosas no ambiente de trabalhob)

Disponha de setor administrativo para colher denúncias seguramentec)

Apure e puna as violências denunciadasd)

Conte aos colegas de trabalho que você confia o que está passandob)

Conte para a chefia superior ao assediador, se houverc)

Evite ficar sozinha com o assediadord)



GOSTOU DESTE TEMA? ACESSE O SITE PARA MAIS CONTEÚDOS.

RECOLOCARIODOCE.COM.BR



A preparação 
do currículo



Colaboração e trabalho em equipe

Pensamento crítico

Flexibilidade e gerenciamento de tempo

Resiliência e adaptabilidade

Dedicação

Inteligência emocional e empatia

Criatividade e inovação

Busca por aprendizado contínuo

HÁ VÁRIAS HABILIDADES VALORIZADAS NO MERCADO DE TRABALHO. PROCURE IDENTIFICAR QUAL
SE ENCAIXA MAIS COM VOCÊ.

1

2

3

4

5

6

7

8

Há alguma que você se considera muito 
boa? Qual você precisa melhorar?



Dados pessoais

Objetivo profissional

Resumo profissional

Histórico profissional

Formação escolar

Qualificações e idiomas

Experiências adicionais

Outras informações

ESTRUTURA COMPLETA DE UM CURRÍCULO

1

2

3

4

5

6

7

8



EXEMPLO DE CURRÍCULO
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Escreva sobre o que você quer dar 
continuidade na sua carreira

Cuidado para não limitar 
oportunidades ao expressar 
seu objetivo.

2. OBJETIVO PROFISSIONAL



OBJETIVO 

EXEMPLO

MARIA DA SILVA

OBJETIVO: Posição de Assistente na Área 
Comercial

Endereço 

Completo

CEP (por quê?)
OBJETIVO: NÍVEL E ÁREA

• Posição de Assistente na Área Comercial
• Assistente na Área Comercial

42 anos, Casada, dois filhos

Tel.: (31) 3333 3333

Cel: (31) 99999 9999

maria@uol.com.br



Exemplo de resumo: 

• Grande experiência e habilidade em controle de rotina e 
indicadores.

• Experiência em diferentes competências do financeiro, como 
orçamento e controle de caixa.

• Capacitação técnica em negociação.

Destaque os pontos mais interessantes da sua vivência até hoje

3. RESUMO PROFISSIONAL



SEMPRE DESCREVA:

• O QUÊ?

• COMO?

• PARA QUÊ?

• RESULTADO

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES

XPTO S/A______________________________________________JAN/15 A DEZ/19

Auxiliar Administrativa

• Participei do gerenciamento da rotina de um escritório de engenharia, atuando de maneira 
dinâmica conforme a obra evoluía de forma a garantir o cumprimento dos prazos e resultando 
em uma redução dos atrasos dos projetos em 10%.

• Me especializei no controle de indicadores da obra, de forma a garantir que não houvessem 
desvios e as obras fossem entregues com qualidade.

• Atuei lado a lado com a gestora comercial para estabelecer uma comunicação assertiva com os 
clientes a respeito do estágio do projeto, garantindo maior confiança dos consumidores e 
ampliando a parceria dos mesmos com a empresa.

• Participei de maneira ativa na parte de orçamentos, onde aprendi mais sobre finanças para 
relacionar a rotina da obra com os impactos financeiros, melhorando as análises do escritório. 

XYZ  S/A ____________________________ ________________________FEV/14 a DEZ/14

Operadora de caixa

• Fui responsável pelo controle eficiente do fluxo de caixa do supermercado, verificando o preço 
dos itens comprados e computando as entradas e saídas dos mesmos no sistema.

Nomear a empresa
e suas respectivas 

atribuições e 
realizações.

4. HISTÓRICO PROFISSIONAL

Não se esqueça 
da DATA



5. FORMAÇÃO ESCOLAR

Formação escolar e, se houver, graduações, 
especializações e dentre outros

Cursos (em ordem decrescente de conclusão, do mais 
recente para o mais antigo)

Trabalhos Acadêmicos 



FORMAÇÃO ESCOLAR

• Ensino Técnico em Administração pelo SENAI (conclusão em Fev/21).

• Formação escolar completa no Ensino Médio – MG, 2016.

Endereço 

Completo

CEP (por quê?)

• Nome do curso, da Instituição e ano de conclusão

• Informar caso o curso esteja incompleto

• Caso a formação esteja em curso - informar período ou ano de conclusão.

• Colocar os cursos em ordem decrescente de conclusão

5. FORMAÇÃO ESCOLAR



VAMOS FIXAR: IDENTIFIQUE OS ERROS

O que há de 
errado com o 
currículo ao 

lado?
1/2

3

4/5

1 Não é recomendável incluir o endereço residencial.

2 Falta o telefone e e-mail de contato.

3 Foto não profissional. Não é recomendável incluir foto ao menos que seja solicitado. 

4 Não é recomendável incluir a pretensão salarial.

5 Objetivo profissional possui erro de grafia e está muito amplo.



VAMOS FIXAR: IDENTIFIQUE OS ERROS

1 Sem erros ortográficos.

2 Indica diferentes meios de contato (telefone e e-mail).

3 Não possui foto. Caso seja pedido, inclua uma foto profissional.

4 Não possui pretensão salarial.

5 Determina o objetivo profissional de forma clara e objetiva.

Caso peçam foto, deve ser 
profissional, com roupa e 

postura adequada.

Currículo ideal



1 Fonte e formatação diferente do restante.

2
Não segue a ordem cronológica do mais 
recente para o mais antigo.

3
Muito texto e pouco visual pelo fato de 
estar tudo junto em uma mesma linha.

4 Não informa a data corretamente.

5
Experiência aparentemente irrelevante 
para o objetivo profissional descrito antes.

VAMOS FIXAR: IDENTIFIQUE OS ERROS

O que há de errado com o currículo 
ao lado?

1/2

3

4/5



1 Fonte e formatação iguais.

2
Segue ordem cronológica do mais recente 
para o mais antigo.

3
Texto separado por tópicos, deixando 
mais visual.

4 Informa a data corretamente.

5
Experiência relevantes e coerentes com a 
vaga.

VAMOS FIXAR: IDENTIFIQUE OS ERROS

Currículo ideal
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VAMOS EXERCITAR? 

Está na hora de você criarmos o seu próprio currículo!

Para isso, vamos preencher o formulário do site juntos e mostrar 
como vocês podem gerar o currículo virtual de vocês. 

Sigam as instruções do professor. 

Assim, vocês já aprendem como preencher corretamente nosso 
formulário para poder fazer depois sozinhos!

www.recolocariodoce.com.br/preencha-seu-curriculo/



A entrevista 
de emprego



A PREPARAÇÃO PARA A ENTREVISTA 

Você pode estar "inspirado" num 
determinado dia e fazer uma 
entrevista brilhante e ter um bom 
resultado, mas só estando bem 
preparado, previamente, você 
conseguira um bom resultado em 
várias entrevistas. 

Por isso, lembre-se:

Dificilmente, você conseguirá um emprego passando por apenas 
uma entrevista.

O segredo é estar bem preparado para responder as perguntas 
que serão feitas. 



A PREPARAÇÃO PARA A ENTREVISTA 

Seja um bom ouvinteSe conheça

Para se sentir seguro em uma 
entrevista, saiba a “matéria” da 

prova: você!

Conheça sua história e como ela 
impactou os outros ao seu redor 

ao longo do caminho.

Saiba valorizar suas 
características e mostre 

entusiasmo.

Saiba ouvir: preste atenção no 
que o outro está dizendo. 

Controle a ansiedade para não 
interromper o entrevistador.

Entenda que leva tempo para se 
tornar um bom ouvinte.



Há uma serie de dicas que podem ajudá-lo a conseguir a tranquilidade e segurança para a entrevista:

• Revise todo o material que preparou sobre
si mesmo: resultados, competências, forças
e fraquezas e características pessoais.
Releia-o e estude de modo a ficar bem
satisfeito.

• Reúna o máximo possível de informação
sobre a empresa.

• Faça anotações desse material e prepare
por escrito algumas perguntas para você
fazer na entrevista sobre a empresa ou
sobre a vaga.

• Revise as perguntas difíceis e suas
respostas a elas.

• Não memorize as respostas. Capte a ideia e
o conceito e treine suas respostas para que
fiquem fluidas e naturais.

• Respostas forcadas ou artificiais têm um
efeito mais devastador na entrevista do
que uma má resposta natural.

1 2

ESTRATÉGIAS PARA SE PREPARAR PARA A ENTREVISTA 

Estude sobre você e a empresa Treine suas respostas



3 4

Ha uma serie de dicas que podem ajudá-lo a conseguir a tranquilidade e segurança para a entrevista:

ESTRATÉGIAS PARA SE PREPARAR PARA A ENTREVISTA 

• Caso presencial, verifique o endereço
correto se planeje para chegar lá .

• Revise o horário da entrevista e os nomes e
cargos das pessoas que vão fazer a
entrevista.

• Se possível, vá até o local e avalie o tempo
necessário para chegar na entrevista.
Aproveite e verifique se ha uma maneira
especial das pessoas se vestirem nessa
empresa, formal ou casual.

• Vista-se de maneira conservadora e elegante, de
forma a não chamar a atenção para o que você
esta vestindo. Não use óculos escuros no interior
do prédio.

• Use uma saia ou calça com tecido e cor discretas.
Blusa ou camisa mais arrumada. Meias
combinando com a roupa ou na cor da pele,
sapatos clássicos ou fechados. Evite maquiagem
excessiva ou perfumes muito fortes, além do uso
de joias e acessórios exagerado.

Conheça o local Vestimenta é importante
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Ha uma serie de dicas que podem ajudá-lo a conseguir a tranquilidade e segurança para a entrevista:

ESTRATÉGIAS PARA SE PREPARAR PARA A ENTREVISTA 

• Se você puder escolher o horário da
entrevista, opte por horários em que você
costuma estar mais atento. Atividades em
dias quentes e logo após o almoço
costumam ser difíceis.

• Evite marcar entrevistas na segunda-feira
logo pela manhã no primeiro horário, a
chance de alguém esquecer um
compromisso ou chegar atrasado aumenta
bastante após um fim-de- semana.

• Procure ter um boa noite de sono na
véspera e tenha uma refeição leve e de fácil
digestão a noite.

• Se você tem dificuldades de dormir, tome
um banho quente antes e beba algum chá
que facilite o sono, como Camomila e
Maracujá .

• Evite tomar calmantes se seu médico não
os receitou. O efeito pode ser negativo
para o seu dinamismo na entrevista. Se
estiver demasiado ansioso ou nervoso e
um sinal que você ainda não esta
devidamente preparado.

Escolha a data com sabedoria Durma e coma bem antes
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Ha uma serie de dicas que podem ajudá-lo a conseguir a tranquilidade e segurança para a entrevista:

ESTRATÉGIAS PARA SE PREPARAR PARA A ENTREVISTA 

• Chegue pelo menos cinco minutos antes
do horário marcado.

• Apresente-se para a secretaria e memorize
seu nome, pode ser que você tenha que
telefonar para ela ou seu chefe.

• Observe o ambiente e perceba alguma
informação que possa ser útil para sua
entrevista, como publicações sobre a
empresa, decoração, etc.

• Leve uma ou duas cópias extras de seu
currículo.

• Se você preparou um currículo mais
detalhado ou tem um “livro” com amostras
de seu trabalho, tenha-os com você̂, mas
só os apresente se solicitado.

A avaliação começa desde antes Não esqueça o currículo

• Entre na sala com passos firmes, cabeça
erguida.

• Olhe o entrevistador sempre nos olhos.

Atenção à linguagem não verbal



PERGUNTAS FREQUENTEMENTE FEITAS PELOS ENTREVISTADORES

Fale-me sobre você

Costuma ser aquela pergunta quebra gelo. Faça um breve resumo sobre você e sua formação escolar, cursos ou alguma
profissionalização feita e experiência profissional de carreira nos últimos. Seja objetivo e positivo, não entre em detalhes nem
divague. Se quiser, introduza melhor sobre você e algum passatempo que tenha. Procure não exceder a três ou quatro
minutos na sua resposta.

Por que você saiu do último emprego ou está desempregado?

Responda de maneira simples, sem titubear e honesta. Aqui, o entrevistador quer saber se houve alguma "motivação
estranha" para você ter pedido demissão ou ter sido demitido. Sua resposta tem que ser tranquila e segura, não pode ser
demasiado longa e "enrolada”. Tem que ser concisa, objetiva e clara. Nunca minta! Fale que teve várias oportunidades que lhe
foram oferecidas, mas que não se enquadravam com suas expectativas e, por isso, preferiu continuar buscando algo que
realmente lhe motiva.

O que você gerou de positivo nas empresas em que trabalhou até então? 

Responda falando sobre uma ou duas de suas realizações. Expresse seu sincero entusiasmo pelos resultados alcançados. Caso
você não tenha experiência ainda, cite alguma situação em que seu esforço foi reconhecido.



PERGUNTAS FREQUENTEMENTE FEITAS PELOS ENTREVISTADORES

Qual seu diferencial? 

Fale de competências que podem ser utilizadas nesse cargo e para a empresa, eventualmente retome experiências e
competências que você tem e que estão ligados ao que o cargo pede.

Quais são seus principais pontos fortes e pontos fracos?

Para se preparar para responder essa pergunta, enumere as suas três principais qualidades, competências e pontos fortes. De
preferência, tente dar exemplos reais na sua vida em que essa qualidade se destacou.

Para os pontos fracos, mostre-os de maneira a serem percebidos como o excesso de uma qualidade ou, então, mostre que
você esta ciente dessa condição e que já está tentando melhorar isso. O intuito do entrevistador é justamente entender
como você lida com os seus defeitos.

O que o motiva mais? 

Você pode usar suas experiências e atividades passadas para orientar sua resposta. Avalie se há uma boa coincidência entre
os valores de carreira e o que você conhece a respeito da posição e da empresa e, então, responda.



PERGUNTAS FREQUENTEMENTE FEITAS PELOS ENTREVISTADORES

Qual sua expectativa salarial? Quanto você quer ganhar?

Sempre que possível, tente deixar está questão para uma fase posterior do processo seletivo, depois da entrevista. Se houver
insistência do entrevistador, responda de uma maneira que mostre qual era sua remuneração no último ou no atual emprego,
mas sempre deixe uma margem para uma negociação futura.

Por que deveríamos contratá-lo? 

E importante ter estudado as informações sobre a empresa e, assim, você pode fazer uma relação entre elas e as suas
competências relacionadas com seus resultados.

Como é seu interesse em aprender coisas novas e sua facilidade de aprender?

E uma pergunta capciosa; seu entrevistador, dificilmente, terá o mesmo referencial que o seu para avaliar sua capacidade de
tolerar pressão. Responda que trabalha, normalmente, sob pressão.



EXEMPLO: POR QUE DEVERÍAMOS CONTRATÁ-LA?

O QUE É BOM

• Saiba os requisitos e competências da vaga e mostre
que você consegue atender ao o que a empresa está
procurando.

• Exemplifique situações e experiências em que os
requisitos da vaga foram exercidos.

O QUE É RUIM

• Trazer pontos pessoais como justificativa para a
empresa te contratar.

• Ex: “Eu preciso muito dessa vaga. Estou me
separando, tenho 2 filhos em casa e estou
passando por uma fase difícil.”

• Mentir e começar a descrever uma pessoa que você
não é.

Ex: Vaga de vendedor de loja

“Eu creio que sou o(a) candidato(a) ideal para essa vaga e devo ser contratado(a) pois tenho os requisitos que vocês
procuram. Sou uma pessoa comunicativa e extrovertida, e consigo criar amizades facilmente com novas pessoas. Além
disso, sempre fui conhecido(a) por ser muito comprometido nos meus trabalhos anteriores, e sei que vou me entregar ao
máximo para trazer os melhores resultados para a empresa.”
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CONTINUE EM CONTATO COM 
A GENTE!

contato@recolocariodoce.com.br


