
Monte um currículo competitivo 
 
É sempre bom ter um currículo pronto e bem-feito mesmo quando não se está procurando 
emprego. Preparar-se para as oportunidades faz parte do dia-a-dia de quem administra a 
própria carreira, e, como às vezes elas surgem de repente, é importante ter um currículo 
competitivo delineado ou, pelo menos, saber como montá-lo rapidamente. Para quem está em 
busca de uma vaga, nem se fala... Os especialistas em carreira costumam comparar o 
currículo a uma ferramenta de marketing, capaz de vender o "produto" e despertar o interesse 
do "comprador", ou seja, do selecionador. Quando bem-feito, pode abrir as portas para a 
contratação ou, se não for o caso, pelo menos ser considerado futuramente. Em contrapartida, 
um currículo confuso pode acabar com as chances de qualquer candidato, por melhor que ele 
seja. As dicas a seguir ajudam na preparação do seu currículo: 
 
*Seja conciso. É quase certeza que seu currículo será avaliado em 30 segundos e ele deve 
procurar sobreviver à decisão imediata: "Ler novamente" ou "Não". Para manter a atenção de 
seu leitor, evite usar parágrafos longos, sentenças longas ou blocos grandes de texto. Mesmo 
que tenha bastante experiência, procure concentrar as informações em, no máximo; três 
páginas; 
 
*Não crie dificuldades para o selecionador localizar você. Coloque nome, endereço, e-mail e 
telefone no início da primeira página. 
* Descreva seu objetivo logo no início. Mas fique atento: todas as afirmações feitas em seu 
currículo devem servir de suporte a seu objetivo. 
 
*Opte por Um modelo mais forte de currículo: apresente a ordem cronológica inversa dos 
empregadores com os cargos e período de permanência, realçando as principais atividades 
exercidas, de preferência em itens para facilitar a leitura. 
 
*Não fale em generalidades. Enfatize as atividades e realizações passadas utilizando 
informações quantificáveis e mensuráveis. A pessoa que obteve uma redução de 25% em 
resíduos num período de seis meses é mais impressionante que aquele que simplesmente 
"reduziu os resíduos". Evite verbos fracos: "ajudou a ...", "assistiu em...", "coordenou..." Em 
vez disso, use verbos de ação e concentre-se nos resultados. 
 
* Dependendo do tipo de vaga, pega bem a descrição de hobbies e ações de voluntariado que 
sejam praticados. 
 
*Fique atento ao português e aos erros de digitação, que podem dar a impressão de descuido. 
Da mesma forma, use sempre margens largas, cabeçalhos em negrito, recuos ou tópicos para 
guiar os olhos do leitor para os pontos importantes. Mas não deixe que a apresentação em si 
§e torne uma distração. 
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