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DURANTEAENTREVISTA

ASMAIS FEITAS

OQUEPERGUNTAR

A Fundação Instituto de Pes-
quisas Econômicas (Fipe) es-
tá com inscrições abertas pa-
ra seus cursos de Pós-Gradua-
ção (Lato Sensu). Os cursos
são certificados pelo Mec (Ca-
pes) e para participar do pro-
cesso seletivo os candidatos
devemfazer o cadastro pelosi-
te www.fipe.org.br e enviar
currículo para o e-mail: cur-
sos@fipe.org.br. Dentre os
cursosdisponpiveisestãoAná-
liseEconômica, AvaliaçãoPri-
vadaeSocioeconômicadePro-
jetos, Economia da Constru-
çãoe Financiamento Imobiliá-
rio e Investimento e Cresci-
mento- Setor Econômico&Fi-
nanceiro.

● Cumprimente o entrevistador
com firmeza
● Converse olhando nos olhos
● Mantenha o tomda voz ade-
quado
● Incline-se na direção do inter-
locutor
● Demonstre otimismo
● Dê respostas objetivas
● Nãopergunte aspectos pes-
soais do entrevistador, nem
dos objetos e fotos da sala
● Não fale gírias
● Apresente-se de formapoli-
da
● Roupas emaquiagemdevem
ser omais neutras possível

Fipeoferecepósem
cursosdeEconomia

● Por que você se acha capaz
de assumir o cargo?

● Baseado emquais de suas
experiências você se acha ca-
paz de trabalhar conosco?

● Qual ou quais de suas habili-
dades podemajudar no cresci-
mento da empresa?

● Por que você aceitaria este
cargo?

● Fale umpouco sobre você

9+

O seminário Desvendando as
Relações Profissionais nas
Empresas abordará as carac-
terísticas das relações huma-
nas; as diferenças de compor-
tamentosfamiliaresocialcom-
parados com os estabelecidos
no trabalho; fatores que inter-
ferem nas relações no traba-
lho; ajustando-se aos requisi-
tos da organização; esclareci-
mentos sobre violência psico-
lógica e assédio moral; com-
prometimento pessoal e o que
podemos fazer por nós mes-
mos. Por Juan Brandt, no dia
27 de fevereiro. Mais informa-
ções pelo telefone (11)
3142-8900

A Faculdade IBTA está com
inscrições abertas para dois
novos cursos de Pós-Gradua-
ção lato sensu na unidade São
Paulo: Qualidade de Software
e Outsourcing - CMMI e MPS-
Br e Engenharia de Software
Baseada em Arquitetura
Orientada a Serviços – SOA.
A instituição também está
com inscrições abertas para
os cursos de Gestão de Proje-
tos em TI – Metodologia PMI,
GestãodeTecnologiadaInfor-
mação entre outros. Mais in-
formações e inscrições no site
www.ibta.com.br e pelos tele-
fones (11) 4501-9728 e
4501-9777.

RH atenta para onde o candidato
olha diante de uma pergunta

JulianaPortugal
ESPECIALPARAOESTADO

Passar por diversas fases, con-
correr com centenas de candi-
datos e ficar na espera de uma
aprovaçãosãomotivosdeansie-
dade ou até angústia na procu-
ra de um emprego. Mesmo as-
sim, é na hora da entrevista que
o coração dispara de vez.

A professora de redação e
português empresarial do Pro-
grama de Cursos Especiais de
Aprimoramento e Desenvolvi-
mento(Cead),RosangelaGrigo-
letto,dáumaprimeiradicabási-
ca para esse momento determi-
nante: manter a naturalidade.
“O entrevistador tem que con-
fiarnocandidato,porissoépre-
cisa controlar o nervosismo”.

O psiquiatra Leonard F. Ve-
rea afirma que, ao depositar to-
dasassuasexpectativasemtor-
no da entrevista, o candidato se
torna mais frágil. “Na pior das
hipóteses o que pode acontecer
é não conseguir a vaga e ele tem
de estar preparado para isso”.

Verea ainda explica que pa-
ra o resultado não ser negativo,
o entrevistado tem que criar na
empresa o desejo de tê-lo como
parte da equipe. E só irá conse-
guir mostrar que é necessário
por meio das competências, ex-
postas com naturalidade.

Rosangela enfatiza que, pa-
ra sentir-se melhor preparado,
o candidato deve buscar várias
informações da empresa em
que pretende ingressar. “Hoje
em dia a maioria tem sites, que
podemser uma boa ferramenta
para conhecer mais a história
da companhia”. E se o candida-
to souber usar as informações
que conseguiu durante a entre-
vista, de maneira pertinente,
certamenteganharápontospo-
sitivos com o entrevistador.

Além de causar boa impres-
são, conhecer mais a empresa
irá ajudar o candidato a saber
se ele querrealmente trabalhar
nela.“Verificaromapadelocali-
zação,qualotrajetoqueelefará
todososdias,quemeiodetrans-
porteeleusarátambémsãoper-

guntas importantes a fazer”,
diz Rosangela.

CUMPRIMENTO
“Nunca subestime a força que a
primeira impressão pode cau-
sar”. A frase de Rosangela tra-
duz toda a preocupação que o
candidato deve ter com roupas,
postura e vocabulário.

E é importante, diz ela, estar
concentrado desde o primeiro
minuto. Por isso é fundamental
queo candidato ao cumprimen-
tar o entrevistador aperte sua
mãocomfirmezaeolheemseus
olhos, dica que aliás vale tam-
bém para o decorrer da entre-
vista. Quanto às roupas,Rosan-
gela aconselha evitar saias ou
vestidos curtos, decotes ou co-

res berrantes, referindo-se
aos trajes femininos. “O me-
lhoréoptarportrajessociais
comcoressóbrias(azulescu-
ro, cinza, preto)”.

A professora explica que
chegar à entrevista com rou-
pa decotada, perfume e ma-
quiagem carregada, no caso
das mulheres, pode passar
uma imagem errada, de que
é uma pessoa extravagante
demais e que quer esconder
a sua essência.

Verea também ensina aos
candidatos o que alguns si-
nais proibidos durante a en-
trevistasignificam(vejaqua-
dro).Porexemplo,seoentre-
vistado estiver com braços e
pernas cruzados demonstra
queestáfechadoparaodiálo-
go, sem vontade para desen-
volver qualquer assunto.
“Baterosdedosnamesamos-
traque o candidato estámui-
to tenso e que o assunto em
questão o está deixando
mais nervoso ainda”. Outra
dica: não gesticule demais.
“Usarmuitoasmãosparafa-
larsupõealtaansiedade”.Ou-
troalertaimportante:nãofa-
le sem parar, porque corre o
risco de dizer coisas inúteis
ou até sem sentido ●

Prevençãocontra
litígiostrabalhistas
Um guia prático para profissio-
nais de RH, empresários e dire-
tores executivos, fornecendo
uma visão geral, prática e pre-
ventiva do Direito do Trabalho
éoobjetivodocurso“LegalCoa-
ching”.PromovidopelaCentral
Prática Consultoria e Treina-
mento,oeventoacontecenodia
30 de março no Century Paulis-
ta Flat (Rua Teixeira da Silva,
647 – Paraíso, SP). Serão abor-
dados tópicos como panorama
geral do Direito do Trabalho na
área empresarial e o conceito
de empregado e empregador e
suas relações de trabalho (tem-
porário, cooperado, terceiriza-
do e etc). Inscrições e informa-
ções podem ser obtidas pelo te-
lefone (11) 5049-3386 e pelo site
www.centralpratica.com.br.

Perfil profissional
e pessoal em foco

● Quais serãominhas responsa-
bilidades?

● Qual o nível hierárquico para
o qual responderei?

● Quando será o início do traba-
lho?

● Condições da contratação
(salário, jornada de trabalho e
benefícios)

ESPECIALIZAÇÃO

SEMINÁRIO

ViadeAcessodebate
relaçõesprofissionais

Inscriçõesabertaspara
especializaçãoemT.I.

Mantenhaanaturalidade

IBTA

CURSO

● Chegue comantecedência

● Leve umcurrículo atualizado

● Pesquisemais informações
sobre a empresa

● Procuremais detalhes sobre
o cargo pretendido

Essa é a primeira dica básica de especialistas: fale sobre você com calma e sem exageros

ANTESDAENTREVISTA

INVESTIMENTO-ÉderPrado, de36anos,duranteaentrevistaembuscadeumanovaposiçãonomercadode trabalho

ENTREVISTADEEMPREGO

A diretora de Recursos Huma-
nos da Master Target, empre-
sa especializada na prestação
de serviços para profissionais
em diversos segmentos, Carla
Vecci sabe muito bem como o
nervosismo pode prejudicar o
candidato no momento da en-
trevista.E ela avisa que nãosão
só as características técnicas
que serão avaliadas. “Analiso o
perfil profissional e também
emocional”.

Carla diz que é importante o
candidato estar bem prepara-
do para a entrevista. Ela afirma
queémuitocomum osentrevis-
tadores fazerem “pegadinhas”
e com isso eles analisam como o
candidatoreageaessaspergun-
tas.“Seoentrevistadoolharpa-
ra cima significa que ele está
pensando, se olhar para baixo é
porque não sabe”.

Alguns gestos também aju-
dam a diretora a identificar se a
pessoa tem realmente interes-
sanaquelavaga.Umdelesésen-
tar-semaispróximoàmesa.Pa-
ra Carla estes sinais fazem par-
te de um processo inconsciente
e por isso o candidato deve es-
tar atento para não se prejudi-
car.Outrocuidadoqueoscandi-
datosdevemterécomocurrícu-
lo.“Todasasinformaçõesconti-
das nele são sempre checadas.

Por issonão inventenada”,afir-
ma a professora de Redação e
Português empresarial do Pro-
grama de Cursos Especiais de
Aprimoramento e Desenvolvi-
mento(Cead),RosangelaGrigo-
letto.

NOVOS RUMOS
E o que todo candidato espera
ao término da entrevista? Que
tenha conseguido a vaga, claro.
E não foi diferente com Éder
Prado, de 36 anos. Atualmente
eleestáativonaáreadetecnolo-
gia de informação. Mas mesmo
assim busca uma recolocação
no mercado de trabalho. Prado
sentequeestáestagnadoprofis-
sionalmente. “Quero novos
ares. Preciso de novos desa-
fios”.

E para a recolocação no mer-
cado Prado procurou ajuda de
empresa especializada,que age
comoumaassessoriapersonali-
zada. Essa saída tem sido muito
utilizada por profissionais que
não querem se expor demais ao
ir atrás de novas oportunida-
des. “Não dá para simplesmen-
te colocar o currículo debaixo
do braço e sair por aí”. Ao sair
daentrevista,Pradoestavacon-
fiante.“Lembreideváriasdicas
que podem parecer bobas, mas
que foram muito importantes
paraomeudesempenho”. ● J.P.
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Candidato deve
buscar informar-se
sobre a empresa
pretendida

SERGIO CASTRO/AE

ESCALAPB PB ESCALACOR COR

%HermesFileInfo:Ce-2:20070225:

Ce2Empregos
DOMINGO, 25DEFEVEREIRODE2007 ●OESTADODES.PAULO Acesse os classificados do Estado na internet: www.estadao.com.br/zap

 

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 25 fev. 2007. Empregos, p. Ce 2.




