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COMO ENCANTAR
SELECIONADORES
Currículo, Entrevista,
Dinâmica e Muito Mais

Olá!
Este e-book foi feito para você que busca uma oportunidade de mostrar
seu potencial de trabalho para um selecionador. Ele foi construído a
partir da experiência do autor e dúvidas de inúmeras pessoas na hora
de procurar um novo emprego:
Já distribui muitos currículos e nunca sou chamado para entrevista;
O que devo responder na entrevista de emprego?
Qual a melhor forma de se vestir?
O que eles avaliam em dinâmicas de grupos?
Essas perguntas vêm acompanhadas de questões sobre como elaborar
um currículo, para onde enviar e algumas outras situações. Você sabia
que algumas empresas têm feito a triagem inicial dos candidatos a
partir de vídeo-currículos?
A proposta desse projeto é te orientar e auxiliar na hora de buscar
aquele emprego dos sonhos. O e-book é dividido em capítulos, eles
possuem explicações teóricas sobre as etapas mais importantes do
processo de seleção e orientações práticas sobre como superar cada
uma dessas fases, um capítulo com dicas e orientações sobre como se
planejar e organizar para alcançar o seu objetivo e sentir-se mais
realizado profissionalmente.
Vamos lá!
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O que você precisa saber sobre um processo
de seleção.

O processo de seleção para preenchimento de uma vaga de emprego em
uma empresa é cada vez mais comum. As etapas e a forma como esse
processo é elaborado varia bastante, porém, algumas delas se repetem
(com roupagem diferente) na realidade de diferentes organizações. O que
as empresas buscam é identificar pessoas com características similares
aquilo que desejam transmitir a seus clientes. Para isso vão utilizar
inicialmente a análise do seu currículo, um documento sintético que é lido
buscando identificar experiências e qualidades, a partir dele você será
direcionado para as próximas etapas da seleção.
Através das dinâmicas de grupo, uma técnica que propõe atividades
ativadoras de habilidades técnicas e principalmente comportamentais você
terá sua primeira oportunidade de apresentar ao selecionador as
habilidades compatíveis com o que eles buscam. Mas, não force! No dia-adia você não vai querer estar em um lugar forçado.

Para identificar as habilidades que a
empresa busca, em qualquer etapa de
seleção, você pode visitar sites e redes
sociais desta, se possível vá a empresa
pessoalmente, e procure perceber de que
maneira ela se apresenta para os seus
clientes, como as pessoas se tratam, a
comunicação da organização e tudo o que
te chamar atenção.
Nesse momento você também pode verificar se aquela empresa condiz
com seus perfil e ideais de trabalho. Você quer um emprego, e
principalmente um que te agrade, se encaixando no seu projeto de vida e
planejamento de carreira.
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A entrevista, individual ou em grupo, te dá oportunidade de falar sobre
seus conhecimentos, experiências e expectativas. O selecionador procura
encontrar alguém que se encaixe naquele perfil que você identificou na sua
pesquisa. Portanto, seja sincero, e valorize suas experiências positivas,
vivências que te proporcionaram aprendizados e crescimento podem ser
contados, também ressaltando o que você absorveu com isso.
Ao se apresentar para as etapas presenciais, ou mesmo online, procure se
mostrar compatível com a vaga a qual concorre, use calça jeans com
camisa polo ou uma roupa mais social, quando o contexto requer isso. Não
force demais, mas também não mostre descaso, a apresentação pessoal,
roupa, maquiagem, barba e cabelo, te auxiliam a se enquadrar no perfil
que a empresa busca além de mostrar autocuidado.
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CURRÍCULO
Falando sobre as etapas do processo, a confecção, entrega e seleção dos
currículos tem se mostrado uma das mais importantes e difíceis. Isso porque,
com o alto número de pessoas em busca de vagas de emprego, há um
aumento natural em candidatos interessados em ocupar essa oportunidade.
Para o selecionador a vantagem de avaliar o currículo é que ele em um
brevíssimo espaço de tempo identifica informações importantes e compatíveis
com o que busca para convocar os candidatos as demais etapas da seleção.
Como o tempo de análise inicial (a chamada triagem de currículos) é muito
curto, em até 10 segundos (ou seja, antes de você terminar de ler esse
parágrafo, o seu currículo já foi selecionado ou descartado). Apenas 15% dos
currículos recebidos recebem atenção detalhada.
Muitos bons profissionais esbarram repetidamente na triagem de currículos,
porque não conseguem construir um que chame atenção ao ponto de passar
para o índice dos 15% analisados com maior atenção.
E afinal, o que é exatamente o currículo? Ele é um documento que deve reunir
informações essenciais, importantes e chamativas sobre um profissional,
serve para iniciar processos de seleção às vagas de emprego. Deve conter
Nome Completo, dados para contato, endereço, formação e outras
informações que a empresa solicitante julgue como relevante. Também é
essencial conter o seu objetivo, qual vaga você deseja ocupar. Ao final você
preenchera com informações complementares sobre você (habilidades,
conhecimentos técnicos, cursos importantes). É essencial que ao apresentar
as suas experiências profissionais, você descreva as atividades realizadas e
preferencialmente competências adquiridas e desenvolvidas em ordem
cronológica.
Você deve estar se perguntando de que forma você vai transmitir isso para o
selecionador. Nas próximas página irei apresentar os diferentes modelos de
currículos, e dar dicas sobre como torna-los SELECIONÁVEIS!
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VÍDEO-CURRÍCULO
O que você faria em um processo seletivo que ao invés de encontrar como
forma de seleção o currículo em formato “Word”, impresso ou cadastrado em
seu banco de dados online te pedissem para fazer um VÍDEO-CURRÍCULO Isso
mesmo, o processo de seleção pede um VÍDEO-CURRÍCULO! Você já ouviu
falar nisso?
Essa modalidade tem se tornado comum, em uma era onde as redes sociais
com envio de vídeo estão em moda, por que não os currículos também serem
em formato vídeo? Aproveite essa oportunidade para transmitir sua
desenvoltura, energia, seu modo de ser! É a primeira oportunidade de contar
coisas importantes e essenciais da sua carreira profissional e breves sobre
sua vida pessoal, através de um jeito que é só seu!

Esse método diminui a interpretação do
selecionador ao ler um modelo escrito,
também auxilia a identificar já nessa etapa
do processo algumas características
comportamentais do candidato.
Mas olha, não vai criar qualquer vídeo e enviar, porque o resultado pode não
ser dos melhores. Vou te dar dicas que se você seguir, colocando o seu modo
de ser nele, vai ter um vídeo-currículo que transmite exatamente quem você
quer que as pessoas vejam.
Primeiro é importante que você cuide de questões visuais do vídeo. Ele não
precisa ser feito por um profissional, mas há muita coisa que você e um
celular podem fazer. Procure um local bem iluminado, de fundo claro e
arrumado, não precisa parecer um cenário de série nem ser feito externo,
mas um cômodo da casa que tenha boa iluminação e um momento livre de
muitos ruídos externos vai te ajudar a aparecer bem na fita.
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Sua apresentação pessoal também influência. Cuidado com roupas
chamativas, acessórios grandes e outros detalhes que não tenham nada a ver
com o ambiente de trabalho que deseja alcançar. E mais, você quer chamar
atenção para o CONTEÚDO, NÃO PARA VOCÊ, portanto, se vista como um
primeiro dia normal de trabalho.
Elabore um roteiro prévio do que você quer falar, regule o ângulo da câmera e
mantenha o olhar sempre nela. Você pode testar sua postura fazendo selfies.
Uma dica de app gratuito que simula teleprompters utilizados por jornalistas é
o Prompster, ele roda o texto à medida que você vai lendo, assim você não
esquece nenhum detalhe nem vai gaguejar na frente da camera.
Ao final, caso queira ousar um pouco mais, você pode fazer pequenas edições
para melhora-lo e uma sugestão de aplicativo que é fácil de utilizar e gratuito
é o Inshot Vídeo Editor.

Agora é só ir lá gravar seu vídeo-currículo
profissional!!
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CURRÍCULO-ESCRITO
Esse é o formato tradicional e dispensa maiores apresentações. Vamos
focar aqui em coisas que talvez nunca tenham te contado sobre ele, além
de oferecer dicas valiosas na hora de construir um modelo que vai fazer
você ser chamado para diversas entrevistas.
Novamente reforço sobre o que as empresas esperam ao receber
currículos de possíveis candidatos a vagas de emprego. Dentro da grande
quantidade que costuma chegar aos recrutadores, é preciso que salte aos
olhos clareza, organização e conteúdo. Como assim?

O seu currículo deve estar organizado,
possuir itens essenciais, como seu nome,
onde mora, dados de contato,
eventualmente idade, foto e estado civil.
Também precisa conter dados importantes
suas e da sua trajetória profissional, de
forma CLARA e ORGANIZADA.
O conteúdo são informações úteis sobre cursos que você fez, atividades
desempenhadas e habilidades que possui. É basicamente isso que os
selecionadores identificam em uma primeira olhada no currículo, o
restante fica para a oportunidade que você vai ter presencial.
Como então, construir um currículo diferenciado para ter a oportunidade
de seguir as próximas etapas? Eu irei te apresentar um modelo abaixo e
orientar sobre formas rápidas e fáceis de encontrar ou construir a sua
versão de um currículo atrativo.
Fato é, que aquela versão tradicional, muito utilizado nos últimos 10 anos,
de até duas páginas, já está cansativo. Vemos hoje currículos em rótulos de
garrafa pet, doces, jornal e tantos outros modelos. Não é para tanto, e
esses tem seu lugar próprio de fazer, pense comigo: Se você é uma pessoa
de criação e está concorrendo a uma vaga de designer ou similar, um
currículo assim vai demonstrar muito do seu potencial. Mas como aqui não
temos espaço para tanto, vamos nos ater a um modelo mais tradicional e o
principal, atual.
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Você já reparou como há uma interface mais ou menos comum no “mundo
digital”? Facebook, Instagram, LinkedIn e tantas outras redes sociais, tem
um modo muito similar de apresentar o perfil da pessoa. Observe como
todas elas vão conter FOTO, NOME, RESUMO ou APRESENTAÇÃO DA
PESSOA, GOSTOS/INTERESSES E HABILIDADES, além de um espaço para
manter contato. É sobre esse modelo, porém em FORMATO CURRÍCULO
que quero falar com vocês.
Para quem possui um office atualizado no computador, quando for criar
um documento no Word, você pode pesquisar modelos de documentos, e
ao digitar a palavra "currículo", vão aparecer vários modelos, inclusive
alguns com essa estrutura básica mencionada acima.
Na página a seguir, irei apresentar um desses modelos, e descrever em
cada um dos espaços o que você pode colocar ou sugestão do que colocar.

Vamos lá!
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Esse é um de muitos modelos que o Word apresenta e que refletem mais a
nossa realidade. Há alguns itens opcionais ou que você deve colocar apenas
se a empresa pedir a exemplo da FOTO, quando a vaga pede você DEVE
inserir.

Escolha uma foto que transmita quem você
realmente é, sem estar muito enfeitado, ou
seja, aquela maquiagem ou roupa que
usamos apenas para bailes não são as
melhores selfies para currículo.
Procure alguma com um belo sorriso, que transmita boa imagem pessoal
sua, focalize o rosto, como uma foto de rede social (sem ser vulgar), mas
lembrando que é para um documento profissional, preferencialmente, peça
para alguém tirar.
Dados como estado civil e idade também podem ser apresentados apenas
se a empresa pedir, se ela não indicou isso, é porque não se mostra
característica fundamental para a seleção. Faça um currículo enxuto e
objetivo, apresentando as informações em ordem cronológica das mais
recentes para as mais antigas.
Ao terminar, revise seu material e salve o arquivo do currículo com seu
nome e sobre-nome, se quiser coloque o ano em que ele foi atualizado,
registre no formato PDF, assim nenhuma configuração será alterada.
Lembre-se de manter seu currículo SEMPRE ATUALIZADO!
O cadastro nos sites de empresas ou locais como Catho e Vagas.com.br
também podem seguir as sugestões aqui presentes. Além de você ter que
preencher alguns itens determinados como obrigatórios por esses locais.
Sabendo dessas informações, preencher o cadastro nos sites não será
difícil.
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E AGORA, PARA ONDE E COMO ENVIAR MEU
CURRÍCULO?
Talvez alguns de vocês estejam se questionando: já fiz e faço tudo isso que
foi orientado, porém continuo sem ser chamado para entrevistas. O que
será que estou fazendo de errado? Preste muita atenção nisso: NENHUMA
ETAPA É MAIS IMPORTANTE QUE A OUTRA. Cuide de cada uma das fases,
de cada detalhe do seu processo seletivo como a última e mais importante
delas. E isso é verdade, porque se você não encantar em alguma delas,
você fica ali, no meio do caminho. O que vale também para o envio do
currículo.
Quanto ao currículo, para onde você deverá encaminha-lo é importante,
porém a forma como você o faz é ainda mais. E aqui vai uma orientação
valiosa, SEMPRE envie junto ao seu currículo uma carta de apresentação. O
mais comum são as empresas solicitar o envio por e-mail, mas hoje
também vemos pedidos por WhatsApp ou outros meios, e você não quer
ser mais “um arquivo anexo”, você deseja e merece ser muito mais que
isso, e para tal, é preciso enviar junto ao "arquivo anexo" uma breve
apresentação sobre você e suas qualidades.
Ao enviar o seu currículo, e sempre que houver possibilidade escreva uma
apresentação para o solicitante, onde você se apresente de forma sucinta,
ressalte as suas habilidades, qualidades e experiência e justifique porque
eles devem se interessar por você para preencher a vaga de trabalho.
PROCURAR TRABALHO, DÁ TRABALHO! Lembre-se disso e tenha em
mente que você está trabalhando para conquistar a sua colocação
profissional, dedique-se como você se dedicaria a uma tão sonhada
promoção. Não perca tempo e energia com vagas ou empresas que não
fazem o seu perfil.
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Ao pesquisar as vagas de emprego, principalmente na internet, verifique a
data que a vaga foi cadastrada e a confiabilidade da empresa que oferta a
vaga. Desconfie de ofertas que garantem o emprego ou com valores de
salários muito acima da realidade do mercado.

Quando você tiver certeza que a vaga é real
e se encaixa no perfil, tente identificar
quem é a pessoa que irá receber os
currículos e direcione seu e-mail,
mensagem no WhatsApp ou similar
especificamente para aquela vaga e pessoa.
Capriche na apresentação, e demonstre sua adequação ao perfil que eles
buscam, verifique se seu currículo está compatível com a vaga e atualize
quando necessário, ressalte informações que preencham a vaga em
questão. Você jamais deve enviar um único e-mail para diversas vagas de
trabalho, com certeza será descartado. Cada oportunidade é única, assim
como seu currículo.
Lembra da pesquisa que mencionei na apresentação deste e-book?
Qualquer dúvida você pode voltar lá para ler.
Bem, passado essa etapa da entrega do currículo é hora de se preparar
para as próximas. As entrevistas individuais, em grupo, presencial ou
online e a fase da avaliação psicológica.
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A entrevista é sua oportunidade de revelar quem realmente é e o interesse
que possui pela oportunidade de trabalho, mais do que isso, você quer
encantar o selecionador, de modo que ele confie que você é a pessoa certa
para aquela posição. Do lado dele, está a competência em escolher dentre
os melhores os que realmente vão fazer a diferença ao ingressar na
organização. E é isso que você quer apresentar na entrevista.
Essa etapa pode ocorrer de forma coletiva, ou individual. Na grande
maioria dos processos sempre há uma entrevista individual em fases finais.
As orientações que serão passadas aqui são voltadas a essa forma,
primeiro que se preparar para uma o capacita para a outra, e segundo
porque há poucas diferenças, são principalmente cuidados que você deve
tomar na entrevista coletiva.
Não se exponha demais e não tente convencer que você é o melhor, seja
seguro ao falar, ressalte seus valores e mantenha sua atenção no
entrevistador. Perguntas difíceis que podem surgir na entrevista de grupo
com relação aos concorrentes devem ser respondidas com sutilezas.
Quando houver habilidades no concorrente que aparentem ser mais
desenvolvidas que as suas você pode indicar estar sempre aprendendo e
melhorando suas competências.
O entrevistador quer identificar em você a pessoa que vai trabalhar
naquela empresa, não somente mais um candidato. Se prepare antes, e
demonstre o máximo de conhecimento que for possível sobre a empresa e
a vaga. O processo costuma ser conduzido pelo entrevistador, já que ele
sabe o que pretende encontrar, o seu papel como já falei diversas vezes
é mostra o profissional e pessoa que é, e de que maneira se enquadra
na vaga.
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Seja sincero com as suas respostas, não
tente enganar ou mostrar o que não é.
Além de não convencer, você terá mais trabalho para fazer isso. Haja
naturalmente, se apresente, fale coisas importantes e úteis sobre sua vida
pessoal, descreva sua trajetória profissional de forma que tenha coerência
no caminho que percorreu, explicando claramente possíveis mudanças
nesse percurso.
Ao falar das suas experiências destaque as atividades mais relevantes,
revelando com detalhes essas, procure passar de que forma você realizava
as
atividades,
mostrando
dessa
forma
suas
características
comportamentais.
E o que responder quando me questionarem meus pontos fracos? Revelar
a verdade, ao menos parcial! Fale de alguns pequenos detalhes que tem a
ver com a tarefa e que você não é tão bom, mas SEMPRE chame atenção a
outras características que compensam as negativas. Quando for falar sobre
o motivo de ter saído das últimas empresas evite falar mal do passado,
chefes, colegas ou a própria empresa. Você pode falar o que vivenciou lá, e
revelar de forma sútil o motivo da saída. Caso fale de conflitos (se tiver
acontecido) deixe claro como isso ficou para trás e o aprendizado que você
levou com eles.
Vá para a entrevista preparado, conhecendo a vaga e a empresa. Liste as
principais informações sobre você que são essenciais falar para essa
oportunidade de trabalho, e pense sobre como falar de coisas negativas da
sua trajetória.
Seu papel é encantar.
Ao escolher a roupa adeque essa a posição que você vai concorrer na
empresa. Se você já tomou conhecimento de quem é a organização que vai
trabalhar, faz ideia do que as pessoas vestem por lá. Escolha então tons
neutros, acessórios pouco chamativos, mas se arrume! Tome banho,
mantenha cabelo e barba arrumado, para o caso dos homens, também
cuide de unhas e calçados. A sua intenção é mostrar o seu conteúdo, e
como você se apresenta faz parte de você.
Agora, boa sorte!
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É um processo de investigação de
características comportamentais e
cognitivas.
Em palavras ainda menos técnicas, é um processo científico, realizado
exclusivamente por profissionais da psicologia que busca identificar
características da sua personalidade e que vão influenciar em seu
comportamento, e suas habilidades de inteligência, atenção e outras que
sejam compatíveis com o trabalho que você irá desempenhar.
Não há uma fórmula mágica que te ensine a passar por esse processo, mas
há dicas que podem te auxiliar a se preparar melhor para ele. Não se
preocupe em passar, você está sendo avaliado ali sobre o seu potencial, e
isso é justamente o que você quer apresentar.
No dia anterior a uma avaliação psicológica procure fazer atividades que te
acalmem e relaxem, não faça uso de bebida alcoólica ou outras substâncias
que podem afetar de alguma maneira as suas condições normais.
Mantenha controle também sobre a alimentação, todo o processo de
seleção se mostra um fator que favorece ansiedade nas pessoas, devido ao
grau de implicação exigido. Cuide da sua noite de sono, tente dormir o
suficiente para estar descansado no dia seguinte, se a seleção for de
manhã, procure dormir no máximo as 23h do dia anterior, dependendo do
horário que irá precisar acordar.
Para a avaliação procure se alimentar bem, mas de uma forma que esteja
confortável. Acorde e comece a se preparar com uma boa antecedência,
preveja chegar ao local da entrevista em torno de 30 minutos antes.
Dependendo onde seja a seleção se apresente ao chegar e aguarde seu
horário, se não, fique por perto, mas NÃO SE ATRASE. Pense em possíveis
imprevistos que possam ocorrer nesse dia, programe tudo o que for
necessário levar, inclusive a roupa, no dia anterior. Evite surpresas
desagradáveis que possam te “tirar do sério”. Bolsas e sacolas grandes que
possam te atrapalhar, também procure utilizar roupas confortáveis que te
permita mobilidade e aconchego.
Estando no local, fique a vontade e preste atenção cuidadosamente a todas
as orientações que irão ser passadas pelo avaliador, procure fazer como
ele te orientar, e não como você pesquisou na internet, isso pode levar a
erros irreparáveis.
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O PAPEL DO
PLANEJAMENTO DE
CARREIRA NA
CONQUISTA DO
EMPREGO:
O planejamento de carreira é parte do seu processo de conquista de um
emprego novo, por que estou falando isso? Porque diversas vezes
mencionei aqui, que mais que um emprego, você espera encontrar um
trabalho que se sinta bem e possa crescer nele. Então você precisa se
planejar para isso.
A oportunidade que você procura deve ser direcionada, assertiva e
coerente com aquilo que irá te proporcionar satisfação pessoal e
profissional. Verifique quais são os valores que te movem, o que deseja
alcançar em médio e longo prazo e trace um caminho para isso.
Veja só, se você deseja ser um coordenador, gerente, ou qualquer outro
cargo mais estratégico dentro das empresas é preciso pensar em como se
desenvolver até chegar lá. Pense em quais cursos ou formação você pode
fazer, diante do seu potencial de investimento, busque alimentar
constantemente as suas diferentes habilidades. O que eu quero dizer, é
que ao traçar um objetivo de médio prazo você provavelmente vai precisar
passar por algumas etapas até lá. Aqui eu te mostrei uma das etapas, mas
provavelmente há outras que você pode fazer, faça uma lista com elas, e
coloque prazos para realização.
Ao elaborar o seu projeto de vida, é importante que você levante diferentes
aspectos da sua vida que influenciam no alcance desses resultados. Qual
deve ser sua rotina diária, como você vai se organizar para focar nesses
resultados, quais hábitos precisam ser abandonados e quais os novos a
adquirir? Só você é capaz de responder isso.

Lembre-se que o projeto é seu, ele precisa
fazer sentido com o que você mais valoriza!
Caminhe dentro das suas possibilidades,
mas não vá deixando muito tudo para
depois. Dedique-se ao seu projeto como o
seu trabalho diário, sendo algo que você
gosta, será muito mais prazeroso.
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