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NESTE MATERIAL IREMOS ABORDAR... 

O que é um currículo?
O que incluir no 

currículo?
Qual o tamanho ideal? Principais erros!

O que escrever? Nunca Trabalhei ! Carta de Apresentação Dicas de OURO. 
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O que é um 
currículo

Mais do que um 
pedido de emprego, 
este documento é 
sua ferramenta de 
marketing pessoal.

Por isto, você precisa 
de estratégia para 
que seu currículo 
chame a atenção do 
recrutador.



O que incluir no currículo:

• Primeiro ponto um currículo precisa ter FOCO. Não adianta 
elaborar apenas um documento para todos os tipos de vagas 
existentes no mercado de trabalho. Você precisa segmentá-lo.

• Informações de contato: apenas nome, idade, 
telefone, e-mail, bairro e link para o LinkedIn;

• Resumo de suas qualificações: deve ser escrito com 
palavras chaves relacionadas ao seu perfil 
profissional, ferramentas que você conhece e uma 
conquista profissional importante (sem muitos 
detalhes);

• Experiência profissional empresa:, data, área de 
atuação e conquistas obtidas em cada empresa ( 
promoções, etc);

• Educação cursos acadêmicos:, extracurriculares, de 
idiomas, etc;

• Anexos: trabalhos voluntários e etc.
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Qual o tamanho ideal ?

• Neste aspecto não há duvidas, os recrutadores são 
unânimes em afirmar que 2 páginas são 
suficientes!

• Você pode estar se perguntando, como vou 
escrever minha trajetória inteira em apenas 2 
páginas?

• Mais uma vez reforço o quanto é importante FOCO 
e OBJETIVIDADE.

• Lembre-se, o currículo irá despertar o interesse 
para a abertura de possibilidades, entretanto os 
detalhes ficam para a entrevista.
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Exemplo: 

Gerente de Vendas há “X” anos, 
com foco em “Y,” liderança de 

equipe com “Z” colaboradores. 
Projetos de aumento de 

produtividade, redução de 
custos e expansão de parcerias 

com empresas no segmento 
XXX”. 

DESPERTE O INTERESSE

Traga números e resultados.

Você precisa  AGREGAR valor, 
mas sem mentir !



Principais Erros

“Não corrigir nossas 
falhas é o mesmo que 
cometer novos erros”. 
Provérbio de Confúcio

Você pode ser bom o suficiente, mas não consegue ser chamado 
para uma entrevista de emprego? Parece que existe um buraco 
negro na internet?
Na verdade, o mais provável é que o seu currículo tenha erros 
fatais que impedem que o recrutador tenha interesse em você.

1. Objetivo Genérico → Se não descreve aonde quer trabalhar esta mostrando 
que não tem foco ou objetivo claro para sua carreira;

2. Poucas palavras chaves → é necessário que os cargos e atividades estejam 
descritas no documento com palavras mais usadas em seu ramo de atuação;

3. Vocabulário Inadequado → Cuidado com o COPIA e COLA, ao invés de frases 
típicas e clichês, você precisa destacar suas realizações específicas;

4. NÃO MINTA → Não minta, isso pode acabar com a sua reputação profissional 
Mentir em seu currículo nunca vale a pena!

Obs: Não invente ou prometa algo que não pode cumprir, lembre-se que mesmo 
que aprovado, você passará por um período de experiência.
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O Que Escrever?
O segredo está em ser interessante, coloque resultados que já atingiu, prêmios que recebeu, serviços e 
ferramentas de trabalho de uma forma geral, mas é IMPORTANTE que, guarde os detalhes para a entrevista 
presencial.

Comece a introdução se apresentando. Diga quem é você, onde você estudou, quais suas experiências e 
porque você deseja a vaga. 

Mantenha uma linha de raciocínio e formatação, se está apresentando as experiencias profissionais em ordem 
decrescente de datas, mantenha o mesmo raciocínio para os estudos acadêmicos, e outras informações. Além 
disso, é muito comum , trocar o tamanho, formato do texto no meio do documento. 

Sendo assim , quando terminar de preencher o documento, aproveite para reler e alinhar fonte, tamanho, 
linhas e formatações. 

Gosto de dizer que, você precisa cuidar da aparência de seu currículo, assim como cuida de sua imagem em 
uma visita presencial à uma oportunidade de emprego.
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Nunca Trabalhei !

• Muitos estudantes encontram dificuldade de entrar no mercado de trabalho assim que se 
formam na faculdade. A falta de oportunidades para quem busca o primeiro emprego pode ser 
desanimadora. Mas temos algumas dicas que podem mostrar sua disposição em aprender e 
agregar para a empresa.

1. Valorize suas conquistas acadêmicas → Liste reconhecimentos, certificados, projetos independentes e suportes 
voluntários dados ao professor. 

2. Atividades extracurriculares → Dizer que participa de um grupo de voluntariado como Rotary, se pratica esportes, 
ou se ajuda de alguma forma sua família mostra sinais de disposição. Por exemplo,  ao destacar que pratica a 5 
anos algum esporte especifico, pode revelar um perfil resiliente, que sabe trabalhar bem em equipe e é 
organizado com horários O mesmo para quem fez algum tipo de trabalho voluntário.

DICA : O trabalho voluntário desenvolve e revela várias habilidades comportamentais importantes:
Trabalho em equipe  /Enfrentamento de desafios / Socialização / Criatividade / Liderança / Empatia / Visão de mundo / 
Comprometimento.
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Carta de Apresentação

NUNCA encaminhe um currículo em um e-mail em 
branco. Fale em poucas palavras o motivo de você estar 
entrando em contato. 

Para isso, não seja genérico, esta é a hora de provar 
que você é o candidato ideal. Então, diga em poucas 
palavras o porque a sua contratação seria uma boa 
decisão e como poderá agregar a instituição. 

Mostre que você é capaz de assumir o cargo, 
exemplificando com palavras chaves partes da sua 
trajetória. O importante é que você argumente a seu 
favor, destacando os seus pontos fortes e suas 
habilidades.
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Dicas de Ouro
Uma das etapas mais 

importantes, em qualquer 
processo de seleção, é a 

entrevista. 

Por isso, separamos alguns 
pontos para que possa sair na 

frente.



Chegando próximo ao final, muitos dos headhunters dão a oportunidade para que os candidatos perguntem 
sobre a vaga, o processo ou outras dúvidas que possam surgir.

Vamos compartilhar “o que pode e o que não pode” neste momento crucial, assim poderão se preparar melhor 
para esta etapa do processo da seleção.

PODE – fazer perguntas pertinentes as atividades que serão realizadas na posição e sobre oportunidade de 
crescimento na empresa. 

PODE – perguntar sobre as próximas etapas do processo seletivo (quantas entrevistas vêm pela frente etc) e 
sinalizar alguma viagem próxima, ou se está em outro processo paralelo também é importante.

NÃO PODE – fazer perguntas relacionadas ao pacote de remuneração e benefícios na entrevista com o gestor 
ou o RH da empresa contratante. “A empresa já tem em mãos todos os dados e detalhes de cada pessoa, então, 
se na publicação da vaga não consta o salário para vaga saiba que, se o candidato foi chamado para entrevista, é 
porque geralmente o pacote da posição é compatível com a sua pretensão”. O ideal, nesse caso, é sempre 
verificar novamente o site da vaga ou perguntar DEPOIS tudo isso para a consultoria ou recrutador que vai 
intermediar a contratação. Isso evita um clima pesado e que a empresa ache que você está fazendo leilão.
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• Colunista no Portal de Noticias Z1;

• Diretora de Gestão e Crescimento em grupo de Network BNI;

• Rotariana, fundadora do Grupo Inspiração em Indaiatuba.

• Sócia - Diretora em Desenvolvimento Humano

EXPERIÊNCIA

Atua há 15 anos no RH, especialista em PNL, DHO, tem em sua carreira a experiência 

em empresas multinacionais como Banco Real, Santander e Great Place to Work.

DH WORKCONSULTING

Fundada em 2015, atendemos em Campinas, Indaiatuba, Sorocaba e SP Capital.

https://www.instagram.com/dh_workconsulting

THAIS GALINDO SANTOS

www.dhworkconsulting.com.br

CONSULTORA
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Obrigado !

Consultoria em Recursos Humanos - DHO www.dhworkconsulting.com.br
Processos Seletivos, Cargos e Salários, Avaliações e Regulamentação de Processos atendimento@dhwork.com.br

http://www.dhworkconsulting.com.br/
mailto:Atendimento@dhwork.com.br
http://www.dhworkconsulting.com.br/
mailto:Atendimento@dhwork.com.br

