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1. COMO BUSCAR OPORTUNIDADES NO MERCADO DE TRABALHO DE FORMA EFICIENTE 

 

No Brasil o recrutamento hoje está muito 

associado à análise das redes sociais e ao 

cadastramento de currículos em plataformas 

utilizadas para o cadastramento de CV e 

anúncio de vagas. 

Segue lista das mais recomentadas para o perfil 

profissional  

 http://www.catho.com.br 

 http://www.manager.com.br/empregos/ 

 https://www.99jobs.com/ 

A 99Jobs, startup que nasceu em meados de 

2013 como uma plataforma online, acredita ter 

encontrado a solução para acabar com a 

frustração na carreira. A meta é conectar 

pessoas e empresas por seus ideais e não 

apenas pelas habilidades exigidas para o cargo. 

“Faça o que você ama” está lá, cravado no site. 

O sistema da empresa é semelhante ao usado 

por alguns sites de relacionamento e o objetivo 

é o mesmo: o “matching - candidato e vaga.  

 https://br.linkedin.com/ 

 

Fundado em dezembro de 2002, o LinkedIn é 

uma das redes sociais mais famosas do mundo. 

Diferente de outras plataformas, no entanto, o 

foco aqui é manter relações corporativas e 

contatos de trabalho. 

Com a função de conectar os recrutadores das 

empresas a funcionários em potencial. 

DICAS para fazer o seu perfil saltar aos olhos 

dos recrutadores:  
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1. Perfis com foto são 14 vezes mais vistos. O retrato não precisa ser necessariamente formal: leve em conta seu meio 

de trabalho (é formal ou informal, por 

exemplo?) e, principalmente, sua 

identidade. 

2. Defina bem sua profissão para facilitar 

buscas. Se for estudante, a dica é colocar 

estudante mesmo, visto que é a palavra 

que recrutadores buscam quando 

procuram alguém nessa etapa da vida. 

Também é possível colocar um slogan que 

defina sua personalidade, como 

“apaixonado por startups”. 

3. Tenha perfis em mais de um idioma. O 

LinkedIn oferece a possibilidade de 

abrigar perfis em línguas diferentes 

dentro da mesma URL. Basta clicar na 

seta ao lado do botão “Ver perfil como” e 

selecionar a opção “Criar perfil em outro 

idioma”. O site espelha as informações 

atuais e você só precisa traduzi-las. 

4. Personalize sua URL e apareça antes no 

Google. Ao customizar o link com seu 

nome profissional, você ganha uma 

assinatura mais concisa e sobe nas 

pesquisas.Para editar, selecione o ícone 

de ajuste ao lado da URL que o LinkedIn 

disponibiliza, logo abaixo da foto. Se seu 

nome for muito comum e você não se 

incomodar, opte pelo mais exótico para se 

destacar entre os homônimos. 

5. Fotos de fundo devem ser profissionais. 

Evite colocar fotos de viagem ou imagens 

muito pessoais. Prefira ambientes neutros 

e escritórios. 

6. Altere entre visualizações públicas e 

anônimas. No LinkedIn, é possível optar por olhar perfis sem que se saiba que foi você. A dica é usar esta função 

quando o tráfego de visitas de volta não for proveitoso, como em pesquisas pessoais ou de trabalho. Caso esteja se 

preparando para uma entrevista de emprego ou um projeto, use visualização pública para estudar os perfis dos 

envolvidos – isso mostra proatividade. 
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7. Invista em um bom resumo. Para criá-lo, imagine que um recrutador pediu o seguinte: conte-me quem é você. 

Simples assim. 

8. Use os recursos audiovisuais para se diferenciar. A ferramenta é especialmente boa para profissões visuais, como 

arquitetura ou design. Também é bom atualizar os arquivos de vez em quando, para o perfil não parecer parado. 

9. Não se esqueça de preencher campos outros, como causas, organizações filantrópicas e projetos de voluntariado. 

As empresas também observam esta parte. 

10. Quer conhecer alguém ou alguma empresa e tem uma conexão em comum? Peça para essa pessoa fazer a 

introdução. 

11. Teste seus talentos de publicação. O Brasil foi o segundo mercado a receber a ferramenta de postagens do 

LinkedIn, em abril de 2015, e já se tornou líder mundial de uso. A ideia é transformar seu perfil em um blog. Se bem 

feitos, seus escritos podem se tornar conhecidos entre suas conexões, as conexões delas e assim por diante, 

transformando-o em um “Influencer”. Lembre-se de ter bom senso: esta continua sendo uma rede profissional. 

12. Interaja com suas conexões. Mandar parabéns por um novo emprego, por exemplo, faz parte da manutenção de 

um relacionamento. 

13. Explore o Slideshare.net/LinkedInBrasil. O site mantém uma página com diversos recursos disponíveis para 

download, como pesquisas de tendências de mercado e guias de uso. 

 

2. COMO FAZER UM CURRÍCULO PERFEITO 

 

Seu CV é seu cartão de visita para qualquer avaliador. Por isso, é importante planejar o conteúdo e também a forma. 

Faça uma análise e estabeleça quais são suas fortalezas profissionais. São esses os pontos que devem estar 

evidenciados logo no início do CV. Procure ser objetivo e sucinto. E faça um documento com um visual limpo e 

formatação padronizada. 
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3. MODELOS DE CURRÍCULOS 

 MODELO 1 : 
 

[Nome Completo] 

Brasileiro, [Estado Civil], [Idade] anos 

[Endereço – Rua/Av. + Numero + Complemento] 

[Bairro] – [Cidade] – [Estado] 

Telefone: [Telefone com DDD] / E-mail: [E-mail] 

 

OBJETIVO 

 

[área de atuação] 

 

FORMAÇÃO 

 

  
 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 

 

 [Periodo] – Empresa 
Cargo:  

Principais atividades:  

 [Periodo] – Empresa 
Cargo:  

Principais atividades: 

 

QUALIFICAÇÕES E ATIVIDADES PROFISSIONAIS 

 

 

 [Descrição] ([Local], conclusão em [Ano de Conclusão do Curso ou Atividade]). 

  [Descrição] ([Local], conclusão em [Ano de Conclusão do Curso ou Atividade]). 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 

 

 [Descrição Informação Adicional] 

 [Descrição Informação Adicional] 
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 MODELO 2 : 
NOME DO PROFISSIONAL  

“Natural de”, Estado Civil, Idade – Cidade onde reside. 

Tel Cel: +55 11 XXXXX-XXXX 

Tel Res: +55 11 XXXX-XXXX  

E-mail: xxxxxx@xxxx.xxx 

 

.Não há necessidade de incluir endereço completo. Disponibilize os meios de contato pelos quais é mais 

fácil te encontrar, como celular pessoal e e-mail frequentemente acessado.   

.Deixe contato para recados somente em caso de extrema necessidade.  

 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 

 

 Pós-Graduada em Xxxxx pela Xxxxxx Xxxxxx (ano de formação) 

 Graduado em Xxxxx pela Xxxxxx Xxxxxx (ano de formação) 

 

IDIOMAS 

 

 Inglês avançado 

 Espanhol intermediário 

 

Agora é o momento de você entender quais são suas fortalezas. Logo depois dos dados pessoais, informe o 

que há de mais relevante, o que vale a pena ser destacado no seu CV, como, por exemplo:  

  . Formação acadêmica em instituição de ensino relevante no seu setor de atuação e para o cargo 

pretendido 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 

Nome da empresa (Mr 2013 – Atual) – empresa nacional de grande porte no segmento de xxxxx 

Na frente do nome da companhia, coloque mês e ano de entrada na empresa e saída dela. 

  

Cargo: XXXX 

 

 

Realizações: 

 XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Se tiver ocupado mais de um cargo dentro da empresa, especifique na frente do cargo o tempo de 

permanência na função.   Na descrição do cargo, explique: quais eram suas atividades, qual era a área de 

atuação direta, em quais áreas atuava indiretamente, os projetos dos quais participou, quantas pessoas 

gerenciava, resultados alcançados (evidencie-os numericamente).  

Seja objetivo e sucinto na descrição do cargo. 

mailto:contato@efeitonuc.combr
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 XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

Nome da empresa (Mar 2009 – Dez 2012) – empresa nacional de grande porte no segmento de xxxxx 

Cargo: XXXX 

Realizações: 

 XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

CURSOS EXTRAS E/OU CERTIFICAÇÕES 

 

 XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

OUTRAS EXPERIÊNCIAS  

 

 Viagens internacionais  

 Cursos fora do Brasil  

 Envolvimento com esporte  

 

 

 

4. DICAS – VIDEOS PARA COLABORAR COM SEU PROCESSO DE SELEÇÃO 

 

I. “NÃO TENTE LIGAR OS PONTOS” – STEVE JOBS STANFORD 
Vídeo: https://youtu.be/66f2yP7ehDs 

II. O CANDIDATO – HEINEKEN 
Vídeo - https://youtu.be/VqtPQlj-N6l 

III. SEJA UM MILAGRE 
Vídeo -https://youtu.be/w0kxXOtNJV0 

Nas realizações deixe claro seu papel e responsabilidades e especifique quais entregas relevantes foram 

realizadas. Mais uma vez, seja objetivo.   

Considerar neste item formações extra curriculares que fazem diferença na formação profissional.   

Cursos de formação básica, como pacote Office, não precisam entrar na lista de profissionais de nível 

gerencial e cargos de liderança, como diretoria e presidência.  

Caso haja alguma certificação de alta relevância para áreas técnicas, avalie esta informação é uma fortaleza 

do seu CV e, então, deixe-a evidenciada no início do currículo, logo depois dos dados pessoais.    

Descreva as experiências relevantes que contribuíram para o desenvolvimento de habilidades que você 

gostaria de ressaltar.    
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