
1. CONSTRUÇÃO DE CURRÍCULO

DESAFIO PARA O EMPREGO



PORQUE É QUE A EMPRESA RECRUTA?

• Necessidade de Recursos Humanos com determinadas competências e capacidades

• Agilizar processos e melhorar o desempenho da empresa

• … consequentemente gerar mais valor!



O QUE É UM CURRÍCULO?

• Primeiro contacto: deverá fazer com que o recrutador queira saber mais sobre si,

através de uma entrevista por exemplo

• Documento que deve convencer o recrutador de que é a pessoa certa para

realizar a função/ocupar a vaga

• Dar a conhecer a experiência profissional: o que sabe fazer e de que forma se pode

tornar numa mais valia para a empresa

• Perspetiva: devemos encarar esta situação como um processo de marketing pessoal –

publicitar/vender o seu potencial e contribuição para a empresa



REGRAS

Verdade: 

Evitar colocar 
informações falsas 

no currículo

Simplicidade: 

Fácil leitura e 
interpretação

Eficiência: 
Objetividade e 

coerência – o seu 
currículo deve ser 
adaptado à oferta a 

que se está a 
candidatar



O QUE DEVE CONTER?

Informações Pessoais

Objetivo

Experiência Profissional

Formação 

Idiomas

Competências

Informação Adicional



INFORMAÇÕES PESSOAIS

• Nome Completo

• Morada

• Data de nascimento

• Contactos

• Email (Evitar emails pouco profissionais, com diminutivos e adjetivos)

• Telefone (Móvel preferencialmente)

• Linkedin (Link)



OBJETIVO

• Área de Interesse

• Pode colocar mais do que uma área desde que estejam relacionadas (Ex: Marketing eVendas)

• Se tem mais do que uma área de interesse (por motivos de variada experiência profissional,

formação, etc) e estas não estão relacionadas, aconselho que faça um currículo para cada uma



EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

• Da mais recente para a mais antiga deverá indicar:

• Cargo/Função exercida

• Nome da empresa

• Período (Data de Início e Fim)

• Principais Funções (Aqui poderá indicar, para além das suas responsabilidades e tarefas, os

projetos/ações que implementou/participou e quais os resultados obtidos)



EDUCAÇÃO

• Colocar o nível de habilitação de forma resumida

• NOTA: Se tiver formação superior, colocar apenas esta informação com indicação do ciclo de

estudos e área. Não é necessário colocar o Ensino Secundário e outros Ciclos de Estudo.

• Estabelecimento de Ensino

• Data de Conclusão



FORMAÇÕES / CERTIFICAÇÕES / CURSOS

• Colocar apenas as mais recentes (aproximadamente dos últimos três anos) e

relevantes para a função a que se candidata



IDIOMAS

• Indicar as línguas e o nível de domínio das mesmas

ATENÇÃO! 

É muito importante ser sincero, uma vez que o recrutador 

poderá testar a veracidade desta informação durante a 

entrevista.



COMPETÊNCIAS

• Sociais

• Comunicação

• Organização

• Informáticas

• Entre Outras

Aqui poderá indicar todos os conhecimentos/aptidões

adquiridas ao longo do percurso profissional e pessoal.

Indicar por exemplo: Voluntariados; Prémios; Participação em

Concursos; Conhecimento de ferramentas informáticas; etc.

Deve evitar os auto elogios.



INFORMAÇÃO ADICIONAL

• Carta de Condução (indicar a Categoria)

• Transporte Próprio

• Outras informações que ache relevante



QUE MODELO?

• Dependendo da vaga a que se está a candidatar, poderá criar vários modelos de

currículos…

• Criativo e Inovador – Que se estiver com a informação bem organizada e sintetizada

poderá ser um fator diferenciador junto dos empregadores. Quem tem pouca experiência

profissional, este poderá ser uma boa opção

• Formal e Detalhado – Para as candidaturas a Procedimentos Concursais, caso a entidade

assim o solicite, ou para vagas em quadros superiores que requerem uma maior descrição do

percurso profissional e académico

• Europass – Caso a empresa peça especificamente este modelo de currículo (pode obter este

modelo aqui: https://europass.cedefop.europa.eu/pt/documents/curriculum-vitae)

https://europass.cedefop.europa.eu/pt/documents/curriculum-vitae


DESAFIO DA SEMANA …

• Construção de currículo - Podem optar por fazer apenas um, dois ou três dos

modelos anteriormente indicados

• Objetivo: Melhorar o currículo para uma futura procura ativa de emprego mais eficaz

• Opção: Partilhar com o SAFE a fim de obter dicas, comentários e outros. Para isso,

deverá enviar o/os seu/s novo/s currículo/s (no formato que quiser para o email

safe@cm-ílhavo.pt)

MANTENHA-SE ATIVO E BOA SORTE!


