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@crismoutella

Não inclua no seu Currículo nenhum dado pessoal, exceto
nome, telefone, cidade, UF, e-mail e LinkedIn, a não ser que
seja exigido da vaga. 

Não informe idade ou data de nascimento; podem eliminar
sem dar a chance de você mostrar seu valor. 

 Dúvidas        Comuns

Inclua, logo após os dados
pessoais, o seu OBJETIVO
PROFISSIONAL, que será o cargo
da vaga a que você está se
candidatando ou sua área de
interesse dentro da empresa,
quando não estiver respondendo a
uma vaga específica.

www.crismoutella.com.br
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O Resumo do seu Currículo é feito para o recrutador e deve
atender às exigências da vaga, além de mostrar sua
capacidade de assumir a função desejada.

Nunca minta no currículo.

Trabalho voluntário traz grandes oportunidades de
desenvolver novas competências e conhecer pessoas, além
de elevar a autoestima e fazer bem à alma.
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Trabalhos da faculdade
Participação em projetos
Estágio
Aulas
Liderança de equipes
Uso da sua criatividade
Monitorias
Trabalhos voluntários
Viagens internacionais
Intercâmbios

RECÉM-FORMADO POSSUI EXPERIÊNCIA SIM! 

Tudo conta! O importante é mostrar
suas Habilidades Pessoais e
Competências adquiridas, além da Formação.
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Pretensão salarial só na carta de apresentação ou corpo
do e-mail, nunca no currículo. Seja realista quanto ao
mercado e abra uma faixa para negociação, de acordo com
os benefícios da empresa.

Se já participa do processo seletivo por meio oficial, não
envie o currículo por mensagem ao recrutador. Ele tem um
fluxo a seguir e vai ignorar.

Para enviar currículo diretamente às empresas, faça um
contato inicial com as pessoas certas. Estude sobre a
organização, apresente-se e diga porque gostaria de
trabalhar lá. Pergunte se há vagas e se poderia enviar seu
currículo.
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Inicie Relacionamentos com pessoas da sua
área desde sempre. Quando precisar, já terá a
quem pedir. Networking está mais para
SERVIR do que para PEDIR. 

Compartilhe e troque conhecimento, apoie
seus colegas e ajude como puder. Seja
generoso.

Enviar currículos por mensagens, sem
conhecer as pessoas, é panfletar. A maior
parte vai parar NO LIXO.

Para falar dos Pontos Fracos, escolha pontos
de melhoria, competências que você precisa
melhorar, e diga como está trabalhando nesse
sentido.
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Sua Marca Pessoal é a imagem que você deixa por onde
passa. Se sua passagem profissional foi marcante, mantenha
seus contatos. É desses relacionamentos que colhemos
frutos durante a carreira. 

Devo ligar quando demoram a dar retorno do Processo
Seletivo? O SILÊNCIO SIGNIFICA NÃO. Se fosse sim, já teriam
respondido. Mas pode entrar em contato... Para ouvir uma
desculpa ou um não definitivo, se isso faz você se sentir
melhor. O ideal é deixar o tempo resolver e focar sua energia
em algo produtivo.
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Faça uma lista de todas as empresas que interessam a
você e siga suas páginas no LinkedIn.

Faça busca de vagas e oportunidades, por palavras-chave,
nas publicações dos LinkedIn. 

Cadastre-se nos no site das empresas e entre em contato
com as pessoas que nela trabalham (pelo LinkedIn, telefone
e até sinal de fumaça, se for preciso). A maior parte das
vagas não está em sites e não chega a ser publicada. Está
nas mãos das pessoas contratantes.

Diminua a ansiedade focando na BUSCA ASSERTIVA POR
VAGAS
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Participe de Grupos do LinkedIn, WhatsApp
e outras redes sociais. Nunca se sabe de
onde pode vir o seu emprego.
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Minha Produção de Conteúdo é feita com
muito amor e dedicação e, por isso, dá
trabalho.

Se desejar CURTIR, COMPARTILHAR,
COMENTAR ou SALVAR PARA VER DEPOIS,
fique à vontade.

Quanto mais pessoas interagirem, maior
será o alcance desse conteúdo e mais
pessoas terão acesso. Depende de você.

#dicasdaCris
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GOSTOU?


