
Workshop: “Um Salto para sua carreira” 

29/08/2022 às 09h30 

Perguntas realizadas:  

1) O trabalho voluntário pode ser colocado no CV? 

R: O trabalho voluntariado pode e deve ser apresentado. 

É bem-visto pelas empresas, como desenvolvimento pessoal e 

engajamento coletivo com outros membros da equipe.    

2) As empresas possuem restrições a respeito do uso de barba e de 

tatuagens? 

R: Cada empresa conduz sua gestão, baseada em sua cultura e seguimento 

de mercado. Ex. Seguimentos como alimentação, saúde médica, por 

vezes, pode ter restritivos em função das normas as quais estão inseridas. 

Vale a pena pesquisar sobre o que a empresa pratica. Como ela “funciona”   

3) Como as empresas enxergam as nossas redes sociais? Podemos 

separar o pessoal do profissional? 

R: As empresas buscam conhecer o candidato no âmbito profissional, no 

entanto, para as competências comportamentais podem rastrear as redes 

pessoais. Sugere - se que mantenha suas redes atualizadas, e, para 

assuntos de maior complexidade  serem restritos a sua rede mais 

próxima.   

4) O que as empresas buscam com os testes de ética nos processos 

seletivos? 

R: Os inventários de interesse buscam conhecer um pouco do 

“funcionamento” do comportamento ou valores do candidato, se estão 

aderentes aos que ela prática.      

5) Há vagas que exigem muitos conhecimentos, podemos nos inscrever 

mesmo não tendo os conhecimentos exigidos? 

R:  Analise seu perfil x perfil da vaga – se tiver meeting aproximado 80% 

vale a pena, candidatar – se, lembre -se que embora o mercado seja 

competitivo diante de um mercado aquecido a régua aumenta.. seja 

proativo.         



Uma outra dica é aproveitar a oportunidade para avaliar o que o mercado 

está pedindo, para que possa ampliar seus conhecimentos.   

6) Como controlar a ansiedade nas entrevistas? 

R: Prepare- se antecipadamente:  

➢ Revisite o perfil da vaga 

➢ Pesquise mais sobre a empresa (produtos, unidades, faturamento, 

número de colaboradores, Missão, Visão e Valores etc.).  

➢ Elabore roteiro de apresentação e treine. 

➢ Organize – se com os horários,  

➢ Rastreie local da entrevista 

➢ equipamentos e acessos (internet – se for online) – local adequado 

para não ser interrompido ou desviar sua atenção.         

➢ Quanto mais dedicar - se ao seu preparo – mais confortável para 

esse momento. Ansiedade faz parte de qualquer processo de 

avaliação   

 

7) É importante colocar o link do Portfólio dos Projetos feitos durante o 

curso (API) no CV? 

R: Muito importante, principalmente para quem não tem outras vivencias 

está iniciando carreira ou mesmo fazendo uma Transição de Carreira.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31/08/2022 às 19h00 

 

Perguntas realizadas: 

1) Qual a quantidade ideal máxima de páginas de um currículo? 

R: O ideal é no máximo 2 páginas -   objetividade, foco e assertividade, 

diante do que você está buscando.    

 

2) Pode incluir cargos anteriores mesmo que sejam diferentes da vaga 

procurada? 

R:  Se estiver migrando de área é interessante mostrar que possui 

históricos anteriores – Lembre – se de ter uma lógica.   

3) Pode incluir curso que seja acima da vaga procurada? 

R: Análise para entender se faz sentido para o crescimento da carreira e 

do cargo. Vantagens e desvantagens para você e para a empresa.   

4) Pode abreviar nome e sobrenome e optar por qual sobrenome 

colocar no currículo? 

R: Sugestão abreviar sobrenome, se o nome completo for muito grande. 

Identifique – se conforme é conhecido no meio acadêmico ou profissional 

(as pessoas terão maior facilidade em encontra- lo (a).) 

Nunca use apelidos.    

5) Caso esteja migrando para outra área pode mencionar a área 

anterior no currículo?  

R: Avalie os pros e contras de não mencionar. Se passar a ideia de não ter 

realizado outras atividades poderá impactar negativamente, mencione. 

Acompanhe a reação do mercado       

6) Pode anexar certificado de cursos no currículo? 

Não tem necessidade. O importante é colocar a verdade no cv. Se pedirem 

para apresentar terá em mãos.  

 



 

7) É obrigatório ter LinkedIn? 

R: É a plataforma profissional.  O maior canal no mundo de 

empregabilidade. e   Vitrine profissional. Além de ter é de extrema 

importância manter, atualizar. estar conectado (a) com profissionais de 

sua área de interesse ou atuação.     

8) Pode postar projeto no LinkedIn? 

R: Muito assertivo postar projetos e desafios no linkedin 

9) Pode colocar data de nascimento ao invés de idade? 

R: Indiferente, mencionando a idade encurta o caminho..rs 

Lembre- se que idade e endereço não são obrigatórios. Você é que define. 

(Campos Cegos).  

10) Se tiver um curso que esteja trancado no momento, pode 

incluir esse curso no currículo? 

R: Se for algo de relevância e dentro da área de seu interesse e recente  

pode fazer a diferença.   

11) Se tiver muitas vagas abertas em uma mesma empresa para 

cargos diferentes, posso me candidatar em várias vagas?  

R; Analise seu perfil x perfil das vagas – se tiver meeting aproximado 80% 

vale a pena, candidatar – se, lembre -se que embora o mercado seja 

competitivo diante de um mercado aquecido a régua aumenta.. seja 

proativo.         
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