
1. ÁGUIA
Auto-estima de vencedor. Jamais me desqualifico.
Sei que não importa o ninho se o ovo é de águia.

EMPENHO
Meu empenho vira desempenho.

Pergunto sempre: "De que jeito eu chego lá?"

3. FOCO ASSERTIVO
Consigo o que quero ajudando pessoas a conseguir o que querem.

4. OUVIDO CONSULTOR
Ouço mais e falo menos. Não sei resolver

o problema dos outros, apenas ouço e digo: "Você se supera,
você é maior que seu problema!"

5. FITA MÉTRICA
Transformo sonhos em objetivos. Valorizo os

controles estatísticos, espelho de meu progresso.
6. SECUNDA MILHA

Faço mais que a obrigação. Quanto mais
trabalho, mais "sorte" eu tenho.

ENERGIAS INQUIETANTES
Nunca desisto, sou teimoso positivo.

8. DERROTA AOS FANTASMAS
Venço o medo, fazendo o que tem que ser feito

9. NOVA FLEXIBILIDADE
Ao mesmo tempo em que tenho idéias novas,

sei escapar das antigas,
10. DETALHE

Penso grande, mas nunca
desprezo as pequenas ações.

11. RELÓGIO
Ponho coisas no tempo e tempo

nas coisas, Calendarizotudo,
12. CORREÇÕES

Eu erro, mas não sou meus erros.
13, DESLUMBRAMENTO

Seduzir clientes internos (colegas) e externos
(os que pagam a conta) e não apenas atendê-los.

14. ESPIRITUALIDADE
Amar é uma entrega. Trabalho com

paixão e comprometimento,
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O bom currículo deve ser objetivo, sintético,
curto, com uma única página ou no máximo
duas. E suficientemente atrativo para romper
a barreira da seleção, pois concorrerá com
centenas de outros currículos. Precisa
despertar no responsável pela seleção,
a disposição e interesse em entrevistar o
candidato para saber um pouco mais sobre ele.

Estrutura
Papel A4 branco, Fonte Arial ou Times New
Roman no tamanho 12 e impressão na cor
preta, Se utilizar fotocópias, cuidado com a
qualidade. Fuja do tradicional somente se o
cargo pretendido for de áreas que exijam
criatividade na forma de apresentação, Atente à
ortografia, erros gramaticais são fatais. Não
precisa encadernar nem assinar o currículo,
muito menos enviar carta anexando-o.

Dados pessoais
Apenas o essencial: nome, endereço,
telefones e e-mail.

Formação acadêmica
Graduação e Pós-Graduação com os cursos e
instituições de ensino. Relacione ainda os
cursos de aperfeiçoamento mais importantes,
que tenham alguma relação com o cargo
pretendido. Cite outros idiomas que você
domina.

Perfil profissional
Destaque, resumidamente, suas principais
habilidades técnicas e de relacionamento
interpessoal. Relacione aquelas que estejam
sintonizadas com o cargo pretendido.
Relacione também as metas alcançadas em
empregos anteriores. Coloque em tópicos,
para facilitar a leitura.

Experiência profissional
Cite os 3 empregos mais importantes:
empresa, cargo e período trabalhado. De
preferência, os que tenham alguma relação
com o cargo pretendido. Se foi promovido,
mostre a evolução da sua carreira naquela
empresa. Se não tiver grande experiência,
procure mencionar estágios, trabalhos de
voluntariado, participação em grêmios
estudantis e centros acadêmicos,

" Fique atento ao "basicão": roupa compatível
com o cargo pretendido, barba feita, cabelos
no ponto certo, perfume discreto. Se for
mulher, cuidado com as extravagâncias, exceto
se o cargo exigir alguém bem "descolado".

• Vá ao site da empresa e saiba tudo
sobre ela. Leve uma via adicional do currículo.
Dependendo do cargo, leve um trabalho
resumido com análise sobre o segmento da
empresa, informações sobre empresas
concorrentes e sugestões,
Se houver oportunidade, entregue
o trabalho, é uma forma de se diferenciar
dos demais candidatos.

• Chegue no horário, pesquise antes
o endereço e evite surpresas do trânsito.
Nada de intimidades com a recepcionista e a
secretária. Evite comentários na sala de espera.
É ali que muitos candidatos começam
a perder a oportunidade de um grande
emprego. Se a entrevista não começar no
horário, acalme-se, Em muitos casos, o atraso
é proposital, uma forma de testar os
candidatos. Em raríssimas situações, a
reclamação será entendida como atitude de
quem sabe se posicionar, uma qualidade e um
diferencial positivo para a contratação.

• Assim que for recebido pelo entrevistador,
seja educado e confiante, sem contudo, tomar
intimidades, como por exemplo, tapinha nas
costas e saudação com linguajar chulo.
Converse com o entrevistador olhando nos
olhos. Use tom de voz moderado, não fale
gínas. Seja sempre otimista, sem ser fanfarrão.
Durante a entrevista, desligue o celular!

1. Falar mal do chefe.

2. Ofuscar o chefe.

3. Colocar a culpa no chefe.

4. Assumir responsabilidades do chefe.

5. Tratar seu chefe como amigo íntimo na

frente de pessoas estranhas.

6. Interromper o chefe. "Chefe, temos um

problema". Temos quem, cara-pálida? Você é

que tem um problema. Tecnicamente, isso se

chama "delegar para cima".

7. "Tenho certeza, chefe, de que você é

aberto a críticas, portanto..." Portanto, quem

disse isso não entende nada de certezas,

8. 'Ah, eu tinha entendido outra coisa". O

chefe, até onde se sabe, fala português. E, se

não fala, aprender sânscrito para entendê-lo é

um problema do subordinado.

9. 'Ah, tem mais um detalhezinho". Chefes

detestam detalhes, principalmente os que eles

esqueceram de lembrar

10. "É urgente?" Se não fosse, por qual outro

motivo o chefe estaria pedindo pessoalmente?

•fonte; Max Gehringer

É comum reuniões de negócios no café da
manhã, o horário mais indicado para tratar de
assuntos sérios. No início do dia os
participantes têm maior capacidade de
assimilação, concentração e estão menos
estressados. Mas é preciso seguir algumas
regras básicas:

1.0 encontro deve ser cedo,

entre7h30e8h30.

2. Deve-se aguardar a chegada da maioria dos

convidados, com tolerância de, no máximo,

quinze minutos.

3. Os convidados podem participar sentados

em mesa de dois até oito lugares.

4. O serviço deve ser em estilo bufê, com

mesa de apoio para pães, frios e sucos.

5. O café/leite poderá ser servido pelos

garçons assim que todos se sentarem.

6. Aduração deve ser de aproximadamente

45 minutos. Após esse tempo, você pode

poderá suspender o serviço.

fonte.' Cuia completo de etiqueta
no trabalho, de Suzana Dob/inski
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Text Box
Fonte: Opet & Mercado, a. 4, n. 10, p. 36-37, 1 sem. 2008.




