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FAÇA SEU CURRÍCULO



Olá!

Meu nome é Renan e sou fundador e
diretor do site EstágioTrainee.com.

O EstágioTrainee.com foi criando em 2013 e
de lá para cá já trabalhamos com mais de 400
Programas de Estágio e Trainee e já ajudamos
dezenas de milhares de pessoas.

QUANDO VOCÊ
FINALIZAR ESSE

GUIA
Você terá um currículo extremamente

poderoso que te ajudará a ser convidad@ para
muitas entrevistas de emprego!

Introdução:



A REFERÊNCIA SERÁ

O MODELO DE CURRÍCULO ABAIXO!

Clique aqui para editar no seu computador.

https://rdstation-static.s3.amazonaws.com/cms%2Ffiles%2F28009%2F1588698599Modelo_de_CV_-_EstagioTrainee.com.docx?utm_campaign=fluxo_modelo_de_curriculo__modelo_de_cv_2&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
https://rdstation-static.s3.amazonaws.com/cms%2Ffiles%2F28009%2F1588698599Modelo_de_CV_-_EstagioTrainee.com.docx?utm_campaign=fluxo_modelo_de_curriculo__modelo_de_cv_2&utm_medium=email&utm_source=RD+Station


PARA FACILITAR

IREMOS DIVIDIR O
CURRICULO EM 6

PARTES

1. Dados pessoais

2. Objetivo

3. Resumo das qualificações

4. Formação

5. Experiência profissional

6. Formação Complementar



AGORA
FOCO!

Pare tudo que está fazendo e dedique 30
minutos para preencher seguindo nossas

recomendações



Dados Pessoais:1.
É importante entender que o currículo é seu primeiro contato com o
recrutador, a ideia nele é fazer com que o profissional de RH se interesse
pelo seu perfil profissional e queira te conhecer melhor através de uma
entrevista de emprego. 

Portanto, você deverá dedicar toda a atenção do mundo no
preenchimento do currículo, e depois também deverá se dedicar
muito para entender as melhores práticas para fazer uma boa
entrevista com o recrutador (se não, todo o esforço será em vão).

Nessa parte dos dados
pessoais não coloque
informações como número
do CPF e RG. 

Coloque foto somente no
caso de a empresa solicitar o
currículo com foto, nesse caso
recomenda-se que a imagem
traga seriedade e não seja
muito informal (exemplo: o
fundo da foto ser um bar,
praia, etc.). 

Use uma conta de e-mail
séria, sem brincadeiras..



2. Objetivo:
“Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve.“

Se você não colocar essa informação de forma clara, o recrutador irá
interpretar que você está atirando para todo o lado, e quem está atirando
para todo lado está desesperado, e quem está desesperado
provavelmente não conseguiu emprego em nenhum lugar, e quem não
conseguiu emprego em nenhum lugar provavelmente é um profissional
HORRÍVEL!  Ufa....

Seja bastante assertivo nessa
parte, não coloque frases,
seja sucinto(a) colocando o
cargo desejado, o nível
hierárquico(se é “júnior“,
“pleno“ ou “senior“) e a área.

Importante: Quando você
estiver sendo entrevistado(a)
pelo recrutador ele vai querer
falar sobre o objetivo que
você colocar.



3. Resumo das Qualificações:

Essa é uma parte opcional, principalmente quando estamos falando de
uma vaga de estágio, pois normalmente um jovem nesse nível não tem
um histórico considerável para apresentar. 

Mas, em todo caso, a ideia aqui é ajudar o recrutador fazendo uma
síntese do que o candidato já fez e consequentemente despertando o
interesse do recrutador levando-o a ler o currículo todo com mais
cuidado.

Lembre-se que o recrutador
tem centenas de currículos
para analisar, e ele tende a
encontrar informações chave
dentro de cada CV para ou
eliminá-lo ou lê-lo com mais
cuidado. 

O resumo das
qualificações serve
exatamente para ajudar o
recrutador nesse sentido.

Perceba no Modelo de CV como as informações colocadas estão num
formato bem objetivo e prático, conectando as competências do
candidato com a vaga que está sendo aplicada, isso contribui para
despertar o interesse do recrutador.



4. Formação:
Aqui não há segredo, basta seguir o modelo que está no documento
baixado, substituindo os dados que estão lá  com os seus dados e não
terá erro. 

É muito importante colocar o nível de cada conhecimento, se é
iniciante, básico, intermediário ou avançado.

É preciso ter cuidado para
não inventar ou aumentar
nada, pois na hora da
entrevista de emprego ou da
dinâmica de grupo você
deverá falar com mais
profundidade sobre cada uma
das coisas que colocou no CV. 

Algo que você poderá fazer na
entrevista com o recrutador é
saber como contar melhor a
história de cada formação
colocada no CV. 

Contar os motivos que te
fizeram escolher tal curso,
etc... dependendo da forma
que você abordar essas
questões o recrutador terá
muito interesse em você..



IMPORTANTE

EM GERAL UM
PROCESSO

SELETIVOS É
COMPOSTO POR

4 FASES
 Análise de Currículo
 Dinâmica de grupo
Entrevista com o recrutador
 Contratação

1.
2.
3.
4.

Você está na Etapa de Análise de Currículo.

Logo, assim como você está se esforçando para deixar
seu currículo perfeito, também DEVERÁ se esforçar
para saber como se comportar nas outras etapas!

Se não, adivinhe o que vai acontecer? 



SE VOCÊ NÃO SE
PREPARAR PARA

AS OUTRAS
ETAPAS

PODE ESQUECER!

Espero que você se dedique para que isso não
aconteça!



5. Experiência Profissional:
Essa página é para quem NÃO tem experiência profissional. 

Se você já tem, vá para a próxima página.

Mas, lembre-se: tenha
sempre o bom senso de que
essas vivências tenham
alguma conexão com o perfil
da vaga que você deseja.. 

Além disso, é muito
importante saber apresentar
essas vivências de forma
profissional, se não, ao invés
de sair na frente dos
outros candidatos você vai
é ficar muito para atrás.

Caso você não tenha experiência profissional, não se preocupe, existem
muitas informações que você poderá colocar aqui. Afinal, você já viveu
várias coisas na sua vida e teve aprendizados com elas.

Durante a sua vida escolar, se você foi uma pessoa envolvida com algum
trabalho extra em português, por exemplo, ou participou de atividades
extracurriculares, como organizar um evento, promover uma campanha
ou ainda esteve envolvido com esportes, isso mostra muito da sua
personalidade e o que você pode ter como aptidão.

Todas essas coisas poderão ajudar a deixar seu currículo mais rico.



5. Experiência Profissional:
Essa página é para quem tem experiência profissional. 

Se você NÃO tem, vá para a página anterior.

Outro ponto importantíssimo
é você conseguir fazer com
que esses dados sejam
coerentes com a vaga a qual
está concorrendo, por
exemplo, se está concorrendo
a uma vaga para lidar
diretamente com emissão de
NF, o que você fez nessa
empresa que trabalhou que
se aproxime dessa atividade?

Cuidado também para não
exagerar com definições
técnicas, é muito importante
que quem for ler seu currículo
entenda o que você está
falando.

Caso você você já tenha trabalhado em alguns lugares, vamos seguir o
seguinte raciocínio:

Se a empresa for desconhecida, escreva em uma linha de forma muito
resumida sua área de atuação e o porte da empresa.

É muito importante quando você for falar de um projeto e/ou dos
resultados alcançados que use exemplos práticos e também números.

Se tiver mais de uma experiência, coloque sempre a última empresa que
você trabalhou por primeiro, numa ordem decrescente.



Como já falamos, todas essas
informações acima, além de
muitas outras, serão
investigadas pelo recrutador
na hora da entrevista de
emprego.

Na hora da entrevista o
recrutador analisará toda a
conversa criteriosamente
para entender se realmente
você está preparado(a) para
àquela vaga. 

Dependendo da forma que
você explicar os pontos
acima será reprovado(a)
ou será contratado(a).

Provavelmente você já deve ter feito alguns cursos de curta duração que
podem contribuir para essa vaga, mas atenção para colocar apenas
cursos que realmente sejam coerentes com o cargo que está buscando.

6. Formação Complementar:



Agora!

Espero que você se prepare
para as outras etapas do
processo seletivo!

Você finalizou o preenchimento do seu
Currículo! Parabéns!!

Se não, desculpe te informar....

Mas realmente pode esquecer e já ir se preparando para
receber NÃOs e mais NÃOs das empresas!!

Existe uma estratégia que vai te ajudar muito nos
processos seletivos que você participar...

A Estratégia do Jogo do Quebra-Cabeça.

Sem entender essa estratégia você somente por sorte seria
aprovad@ num processo seletivo.

Essa estratégia consiste em 3 pontos que você deve se atentar
num processo seletivo. Nesse vídeo abaixo você entenderá:

Clique aqui para assistir!

Essa aula vai sair do ar a qualquer momento!

https://bit.ly/3fy4oSb
https://bit.ly/3fy4oSb


Boa Sorte! 


