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PREFÁCIO À PRIMEIRA EDIÇÃO 

 

Tenha sempre em mente que um currículo bem escrito e 

organizado corretamente é fundamental! No entanto, infelizmente ele 

não garante vagas de estágio ou de emprego. Para que isso ocorra, 

diversos fatores devem estar interligados, como: haver um processo 

seletivo aberto, você atender aos requisitos solicitados, ter postura 

adequada na entrevista e nas demais etapas, entre outros. 

 

Então, para ampliar suas chances de inserção no mercado de 

trabalho, sempre se qualifique, tenha paciência e seja persistente! E 

se as oportunidades não surgirem, cogite ser voluntário. Além de 

proporcionar experiência e aprendizado, uma experiência não 

remunerada demonstra que você é proativo e engajado. 

 

Acima de qualquer dica, acredite: VOCÊ É CAPAZ! 
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INTRODUÇÃO 

 

Currículo é um documento pessoal que resume, de forma 

estratégica, as trajetórias profissionais e acadêmicas de alguém. Por 

isso, quando uma vaga no mercado de trabalho é aberta ao público, 

normalmente é com o recebimento do currículo que o recrutador 

conhecerá o candidato pela primeira vez e saberá do interesse dele 

em trabalhar na organização que está oferecendo o emprego. 

 

 

Mohamed Hassan/Pixabay 

 

 

 

Após montar um currículo atrativo (o que significa ser objetivo e 

claro), ele é enviado eletrônica ou pessoalmente à empresa, dentro 

do prazo de recebimento estipulado pelo departamento de Recursos 

Humanos. Abre-se, então, a possibilidade de o candidato 

apresentar-se pessoalmente à empresa, seja mediante entrevista 

individual, teste (teórico e/ou prático), dinâmica de grupo ou 



 

                                                                                                  

___________________________________________________________________________ 
 

Etec Prof. Adolpho Arruda Mello 

6 
 

 

_________________________________________________________________________________ 
www.cps.sp.gov.br 

Rua Ribeiro de Barros, 1770  •  Vila Dubus  •  19015-030  •  Presidente Prudente  •  SP  •  Tel.: (18) 3223.6239 

avaliação psicológica, que são as etapas mais comuns adotadas em 

um processo seletivo. 

 

É importante lembrar que também há recrutamentos internos. Ou 

seja: determinada vaga fica disponível somente para quem já 

trabalha na empresa (no recrutamento misto, candidatam-se 

pessoas de dentro e fora da organização). Mesmo no recrutamento 

interno, apresentar um currículo adequado e atualizado é importante! 

Afinal, ainda que os recrutadores já te conheçam muito bem, você 

terá concorrentes na disputa e, portanto, deverá ressaltar suas 

qualidades para ficar à frente deles. 

 

 

PARTE I: LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Nenhum profissional, por mais bem qualificado que esteja, 

conseguirá uma vaga de emprego se cometer erros de digitação ou 

de português no currículo. Como você não quer que isso aconteça, 

digite o seu currículo em um software com um bom corretor 

ortográfico, como é o caso do Microsoft Word® (lembre-se de que o 

corretor não faz milagres!). Também não tenha vergonha de 

escrever o seu currículo com um dicionário ao lado: esta atitude 

evitará qualquer deslize. 

 

Ao final da digitação, REVISE o material. Depois dessa revisão, 

REVISE mais uma vez e, por fim… Faça a última REVISÃO. 

Reafirma-se, aqui, que erros não serão admitidos pelos 

recrutadores! Caso queira ter 100% de certeza que o currículo está 
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com o português impecável, pague um profissional de Letras para 

revisá-lo. Com certeza este serviço não custará caro, mas valerá 

muito a pena para você! 

 

 

Dicionários 

 

Hoje em dia, nem sempre temos um dicionário físico à nossa 

disposição. Só que isso não é desculpa para deixar de acessar este 

“livro do saber”. Por isso, aqui vão algumas dicas para você 

conseguir pesquisar palavras em dicionários on-line e gratuitos de 

Língua Portuguesa: 

 

Google – na caixa de busca, digite “define:” + “palavra a ser 

pesquisada”. Por exemplo: ao digitar “define:amor”, o Google te 

dará a definição de amor. 

Michaelis – http://michaelis.uol.com.br . 

Sinônimos – www.sinonimos.com.br . 

Wikcionário – http://pt.wiktionary.org/wiki/Wikcionário . 

 

Há diversas outras opções de dicionários, inclusive de aplicativos 

para smartphones. Basta ir à loja de APPs do seu celular e buscar 

“dicionário português”. Se prefere os meios analógicos, em média 

um minidicionário custa menos de R$ 50,00 (em sebos, vai achar 

por um preço ainda mais barato). As melhores marcas são Aurélio e 

Houaiss. É ou não é um bom investimento a ser feito?! 
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Acordo ortográfico 

 

O novo acordo ortográfico da Língua Portuguesa tinha o seu uso 

não obrigatório desde 2009. Mas, está em vigência oficial no Brasil 

(está obrigatório) desde 1º de janeiro de 2016. E mesmo assim, 

muita gente ainda não sabe muitas das regras ortográficas atuais do 

nosso idioma! 

 

 

U. Leone/Pixabay 

 
 

 

Se você ainda não está por dentro, que tal ficar agora? Alguns 

sites que explicam certinho o acordo ortográfico são: 

 

Guia do Estudante – 

http://guiadoestudante.abril.com.br/redacao/entenda-as-mudancas-

do-novo-acordo-ortografico . 
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Portal da Língua Portuguesa – 

www.portaldalinguaportuguesa.org/acordo.php?action=acordo&versi

on=1990 . 

 

Senado Federal – 

www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/508145/000997415.pdf

?sequence=1 . 

 

 

PARTE II: O CURRÍCULO 

 

Algumas empresas preferem que os currículos sejam cadastrados 

diretamente em bases de dados próprias (estes são os casos da 

Etec e do Centro de Integração Empresa-Escola/CIEE). Mesmo 

assim, é fundamental que você tenha o currículo nos seus arquivos, 

de modo a copiar e colar rapidamente as informações para esse 

sistema. Portanto, elabore-o em um documento do Microsoft Word® 

(ou programa semelhante) e salve-o em extensão DOC ou PDF. 

 

O currículo deve ser impresso em material discreto: em tinta preta 

e em folha branca e limpa (por padrão usa-se sulfite, tamanho A4). 

O papel não pode ser colorido, estar rasurado, perfumado, decorado 

nem com adereços. Um atrativo interessante é colocá-lo dentro de 

uma pasta fina, incolor e transparente. 

 

E o mais importante: jamais minta e nunca se autoelogie! Eu 

realmente acredito que você é inteligente e dedicado(a), mas estas 

informações não entram no currículo. Caberá ao recrutador checar 
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isso quando ele tiver contato pessoal com você ou até depois de 

você ser contratado(a), ou seja, no seu período de experiência. 

 

 

Montagem 

 

 Não use tipologias (fontes, estilos das letras) muito 

chamativas ou que dificultem a leitura. O ideal é optar por Arial, 

Times New Roman ou Verdana. Não deixe as letras muito pequenas 

nem muito grandes: o tamanho 12 é suficiente. 

Observação 1: este texto que você está lendo agora está usando 

a fonte Arial em tamanho 12. 

Observação 2: o ideal é que o currículo contenha 1 folha, no 

máximo 2 – não importa se você nunca trabalhou ou se já está se 

aposentando. 

Observação 3: currículo não tem capa nem foto, a não ser que 

você seja modelo, ator(atriz) ou tenha uma profissão na qual a 

aparência física é relevante. Nestes casos, a foto deve ser discreta, 

com roupa e pose adequadas, e fundo branco. 

 

 Primeira parte: dados pessoais. 

Observação 1: comece com seu nome completo. Se tiver 

deficiência (exemplo: cadeirante), especifique qual é logo embaixo 

do seu nome. 

Observação 2: coloque a data de nascimento. Mas, não coloque 

quantos anos você tem hoje (pois, assim que aniversariar, o 

currículo ficará “antigo”). 
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Observação 3: nas formas de contato, coloque e-mails válidos e 

que você acessa com frequência diária (ou, no máximo, semanal). 

Verifique sempre a pasta de spam (lixo eletrônico) e todas as pastas 

possíveis da sua caixa de e-mail! 

Observação 4: divulgue celular, telefone fixo e até telefone de 

recado. Quando seu telefone/celular tocar, atenda, mesmo que no 

identificador de chamada esteja um número desconhecido. Afinal, 

não atender um possível recrutador demonstra falta de interesse na 

vaga e, certamente, você poderá ser prejudicado! 

Observação 5: não divulgue suas redes sociais! De qualquer 

forma, na entrevista o recrutador poderá perguntar quais são seus 

endereços virtuais (ou, mesmo sem perguntar, poderá “investigá-

los”; portanto, tenha perfis respeitosos e discretos). 

 

  

Arquivo pessoal/Matheus Teixeira 

 
Exemplo de primeira parte do currículo 
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 Segunda parte: objetivo profissional. 

Observação: especifique o que você pretende: por exemplo, 

“trabalhar na área financeira” (não misture áreas diferentes: 

exemplo, “estagiar na tecnologia da informação e no departamento 

jurídico”). 

Se quiser concorrer para “administrativo” na empresa X, mas 

“contábil” na empresa Y, faça 2 currículos, cada um com um objetivo 

profissional específico. 

 

 Terceira parte: formações acadêmicas. 

Observação: comece com a maior titulação (ou atual) e finalize 

com a menor titulação (ou mais antiga). Se ainda não chegou à 

universidade, cite as escolas onde estudou (ensino fundamental, 

ensino técnico, ensino médio). 

 

 
Arquivo pessoal/Matheus Teixeira 

 
Exemplo de terceira parte do currículo 
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 Quarta parte: formações complementares. 

Observação: comece com cursos ou experiências mais atuais e 

finalize com os mais antigos. Aqui você também pode citar 

experiências pessoais relevantes, como colaborações voluntárias, 

cursos e intercâmbios culturais ou internacionais que tenham a ver 

com o cargo pretendido. 

 

 

Arquivo pessoal/Matheus Teixeira 

 
Exemplo de quarta parte do currículo 

 
 

 Quinta parte: experiências profissionais. 

Observação: comece com empregos ou estágios mais atuais e 

finalize com os mais antigos. Caso não tenha experiência anterior, 

cite voluntariados e colaborações informais que tenha feito. 
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Arquivo pessoal/Matheus Teixeira 

 
Exemplo de quinta parte do currículo 

 

 

 Sexta e última parte (não obrigatória): referências. 

Observação: coloque o nome de uma ou duas pessoas (ex-chefe 

ou atual, professor) que possam falar sobre como você é 

profissionalmente. 

 

 Há um modelo muito bom para você baixar: 

http://templates.office.com/pt-br/Currículo-TM90002028 . Considere 

tudo o que está escrito anteriormente nesta apostila e, com base 

neste modelo, faça seu próprio currículo! 
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Envio 

 

Com o currículo pronto, chega a hora de enviar seu currículo para 

a(s) empresa(s) na(s) qual(is) você pretende trabalhar! Antes de 

tudo, tenha um e-mail com endereço sério. Por exemplo: 

“matheusinho_vidaloka@…” não passa credibilidade nem seriedade; 

é melhor usar “matheus.teixeira@…”. 

 

Como assunto do e-mail, opte por algo simples, objetivo e curto. 

Exemplo: “Currículo – jornalista”. No texto do e-mail, não use 

“bom(a) dia/tarde/noite”, pois não se sabe em que período do dia o 

e-mail será lido. No mais, seja educado e breve, afinal, o recrutador 

recebe muitos e-mails de candidatos, todos os dias. 

 

Exemplo: 

 

“Prezados, 

 

Meu nome é Matheus Teixeira, sou jornalista e busco uma 

oportunidade na(o) (Nome da empresa). 

 

Deixo meu currículo em anexo para sua avaliação. 

 

Desde já agradeço e fico à disposição. 

 

Atenciosamente, 

Matheus Teixeira. 

Telefone: (18) 9xxxx-xxxx.” 
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POSFÁCIO À PRIMEIRA EDIÇÃO 

 

Desejo, do fundo do coração, que esta apostila seja realmente útil 

para você! Principalmente no começo da nossa vida profissional, 

tudo é mais difícil: não se tem tanta experiência assim, “quase 

ninguém” quer nos dar oportunidade… Sei bem como é, já passei (e 

ainda passo) por tudo isso. 

 

Mas, com uma boa dose de persistência, misturada a 

qualificação, responsabilidade, zelo e amor pelo que se faz, as 

chances surgem… 

 

Sua hora vai chegar, ou melhor, seu estágio e seu emprego vão 

ser conquistados! 

 

BOA SORTE e conte comigo no que for preciso (#tamojunto), 

 

Matheus Teixeira. 

<matheusteixeira.com@outlook.com>. 
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