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LEITOR PERGUNTA

Dezembro chegou. A cidade se enfeita. Luzes, pisca-pis-
cas, cores e brilhos fazem a festa. A meninada se encan-
ta. O comércio estimula a vontade de comprar e com-
prar. Não faltam ofertas. Vitrines exibem objetos de de-
sejo de adultos e crianças. Em suma: repete-se a crônica
do estresse que anima o último mês do ano e prepara a
chegada do primeirão.
O repetir não se restringe à decoração. Vai além. Muito
além. Atinge o dicionário e a gramática. Palavras, expres-
sões e jeitos de dizer voltam com força total. É o caso de
grafias, flexões e propriedade vocabular. Transitar pelas
manhas do português com correção, charme e elegância
traz compensações. A melhor: fechar a porta de 2013 e
abrir a de 2014 de bem com a língua.Viva!

O eterno velhinho
Gordinho, barbas brancas, sorriso aberto e braços ge-
nerosos como mundo, Papai Noel está na tevê, no jor-
nal, nos shoppings e nas ruas. O bom velhinho distri-
bui e recebe carinho. As crianças retribuem com beijos
e abraços. Em troca, os pais têm um cuidado. Escrevem
Papai Noel assim, com as iniciais maiúsculas. O Plural?
É Papais Noéis.

Vem mais
Na língua, uma coisa puxa outra. Papai Noel virou si-
nônimo de Natal. Natal, de presente. Daí nasceu pa-
pai-noel. Escrita com hífen e letras pequeninas, a du-
pla significa lembrancinha que se dá no aniversário de
Jesus: Ainda não comprei seu papai-noel. Vamos esco-
lher papais-noéis pra homenagear os amigos? Muitos
preferem transformar os papais-noéis em cestas bási-
cas pra doação.

Menor é melhor
Fim de ano? Final de ano? Ambas as formas merecem
nota 10. Qual a melhor? A resposta remete a duas re-
gras de ouro do estilo. Uma: menor é melhor. A outra:
menos é mais. Fim tem uma sílaba. Final, duas. Fim
tem três letras. Final, cinco. Conclusão: ótimo fim de
ano pra nós todos.

Charme sem pedigree
Pois é. Charme nem sempre é sinônimo de nobreza. Ré-
veillon e ano-novo servem de exemplo. Nomes comuns,
escrevem-se com a letra inicial pequenina, vira-lata que
só. Reparou? Ano-novo se grafa assim mesmo — com hí-
fen: No réveillon, damos boas-vindas ao ano-novo.

No topo
O verbo mais conjugado em dezembro? É ele mesmo —
presentear. O bem-amado joga no time de outros queri-
dinhos. Entre eles, cear, passear e homenagear. A turma
tem um capricho no presente do indicativo e do subjun-
tivo. Priva o nós e o vós do izinho que aparece nas demais
pessoas. Veja só:
Presente do indicativo: presenteio (ceio, passeio, home-
nageio), presenteias (ceias, passeias, homenageias), pre-
senteia (ceia, passeia, homenageia), presenteamos (cea-
mos, passeamos, homenageamos), presenteais (ceais,
passeais, homenageais), presenteiam (ceiam, passeiam,
homenageiam).
Presente do subjuntivo: que eu presenteie (ceie passeie,
homenageie), tu presenteies (ceies, passeies, homena-
geies), ele presenteie (ceie, passeie, homenageie), nós
presenteemos (ceemos, passeemos, homenageemos),
vós presenteeis (ceeis, passeeis, homenageeis), eles pre-
senteiem (ceiem, passeiem, homenageiem).
Ops! Não abuse. Pra evitar excessos, conjugue o verbo
frear. Ele se conjuga do mesmo jeitinho de presentear,
cear, passear e homenagear.

Há alguns dias, ouvi um senador da República falando em feminicídio.
A palavra me soou estranha. Ela existe?
ROBERTO H. BRANDÃO, BH

A língua, Roberto, é como coração de mãe. Generosa, aceita mais um,
mais um, mais um. O elemento -cídio colabora. No latim, onde nasceu,
significa matar. No português, também. Exemplos não faltam. Quem
mata uma pessoa comete homicídio. Quem mata o irmão, fratricídio.
Quem mata a mãe, matricídio. Quem se mata, suicídio.

O senador, que não nasceu ontem, conhece as manhas da língua. Criou
feminicídio. A palavra não figura no dicionário. Mas é de formação
legítima. O significado? Está na cara — matar o feminino. Trata-se da
barbárie que impera mundo afora: roubar a vida de mulheres. Xô!

Pequeno dicionário
dezembrino
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"Escrever a história é uma 
maneira de se livrar do passado."

Goethe

Dicas de
Português
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» ANA PAULA SILVEIRA

O currículo é o cartão
de vis i tas  de qual-
quer profissional  e
tem o poder de tor-

nar possível a conquista de
uma vaga ou, antes mesmo
da entrevista de emprego,
destruir  qualquer chance.
Por isso, é essencial dedicar
algumas horas para a sua ela-
boração e saber exatamente
qual a meta que se espera al-
cançar com o documento.
Para muita gente, no entan-
to, a produção do chamado
CV ainda é um problema.

Diretora da seccional flu-
minense da Associação Bra-
sileira de Recursos Humanos
(ABRH-RJ), Alba Valéria Melo
Duarte alerta que, entre os
cuidados necessários, está a
adaptação do currículo à va-
ga pretendida. “Dependendo
do direcionamento que se
deseja dar à carreira, é im-
portante moldar a estrutura-
ção do CV para a oportuni-
dade. Para isso, é fundamen-
tal ter clareza das metas e le-
var em conta o que se pre-
tende", diz. 

De acordo com Alba, ter
um currículo sempre atuali-
zado, bem formatado e con-
ciso conta pontos na disputa
por um lugar no mercado de
trabalho. Como a vida profis-
sional possui diversas fases,
ela lembra que há modelos
adequados a cada um desses
momentos ou seja, existem
itens imprescindíveis e ou-
tros dispensáveis,  depen-
dendo do cargo pretendido.
“O que fará a diferença é o
que você busca. O profissio-
nal que está se recolocando
precisa ter um CV diferente
daquele que procura o pri-
meiro emprego ou mesmo
de quem vis lumbra novos
rumos na carreira”, destaca. 

A diretora da ABRH-RJ cita
cinco modelos de currículos
específicos para cada perfil.
Entre eles está o cronológico,
que dá ênfase às experiên-
cias profissionais, ordenan-
do-as das recentes às mais
antigas. “Este é recomendá-
vel para quem possui uma
carreira constante e tem a
intenção de destacar o histó-
rico profissional”, explica Al-
ba. Já o chamando funcional
é indicado para quem não
tem uma trajetória profissio-
nal muito extensa ou está há
muito tempo na mesma cor-
poração. “O destaque maior
é nas competência e nas ha-
bilidades, em vez do históri-
co profissional”, completa.

Indicado para quem pos-
sui muita experiência e per-
maneceu pouco tempo nas
empresas em que trabalhou,

o modelo geral combina as
principais qualificações com
as experiências profissio-
nais, sem dar destaque a da-
dos muito específicos. “Este
é mais utilizado pela chama-
da geração Y,  que fica mu-
dando de funções e empre-
sas”, diz. Já o currículo misto
une características do cro-
nológico e do funcional e é
destinado para candidatos
que têm passagem por gran-
des corporações e cargos de
liderança. “É aquele que bus-
ca galgar novos postos nas
empresas”, analisa. 

Por fim, o modelo direcio-
nado é voltado para quem
aspira uma vaga específica
em uma empresa. ”As infor-
mações relevantes ao cargo
devem ser priorizadas, dei-
xando de lado dados que não
agreguem valor à vaga pre-
tendida”, avalia. 

Alba destaca que, em tem-
pos de currículo onl ine
preenchido nos sites das em-
presas, é imprescindível le-
var uma versão impressa pa-
ra as entrevistas pessoais. “É
mais uma garantia caso seja
necessário seu uso”, diz a di-
retora da ABRH-Rio.

Tradicional 

Esqueça cores, fontes mui-
to grandes e fotografias. Com
a experiência de 30 anos em
recrutamento de pessoas, a
diretora da Mira, consultoria
especializada em gestão de
recursos humanos, Fátima
Mangueira, defende a elabo-
ração de currículos mais tra-
dicionais, sem extravagân-
cias. "Nada de papel colori-
do,  pois  dá impressão de
imaturidade. Se você coloca
figuras ou corações, prova-

velmente não será chamado
para entrevistas. O currículo
deve sempre passar serieda-
de", afirma.

Erros ortográficos e infor-
mações desnecessárias são
apontados pela especialista
como os principais erros dos
candidatos. Fátima ressalta
que a simplicidade faz dife-
rença quando os profissio-
nais de RH avaliam um currí-
culo para seleção. “O candi-
dato precisa ter consciência
de que, do outra lado, tem
um selecionador que analisa
centenas de currículos.
Quem lê o currículo precisa
perceber, em poucas linhas,
quem é essa pessoa e suas
qualidades”, diz.

De acordo com a especia-
lista, um erro clássico é entu-
pir o CV com milhares de in-
formações. “Muita gente pen-
sa que, quanto mais informa-
ções, melhor. Ao contrário, o
documento precisa ser su-
cinto, objetivo e claro. Por-
tanto, são, no máximo, duas
páginas”, recomenda Fátima,
acrescentando que anexar
outros documentos também
é um erro muito comum.

Oportunidade

A experiência vivida pelo
técnico em segurança do tra-
balho, José Luiz Rego Soares
Júnior mostra a importância
do currículo para a obtenção
de emprego. Ele conta que
nunca se  preocupou em
atualizar ou mesmo tornar o
documento mais objetivo.
“Quando precisei me recolo-
car no mercado de trabalho
percebi  a  impor tância  do
currículo para a carreira”,
enfatiza Soares Júnior.

Depois de diversas tenta-
tivas sem êxito em conseguir
um emprego, Soares Júnior
procurou gestores de RH pa-
ra reestruturar seu planeja-
mento de carreira. “Percebi
que estava colocando infor-
mações desnecessárias para
a conquista da vaga que bus-
cava”, conta. Após organizar
o currículo,  o profissional
não só aumentou o número
de entrevistas, como conse-
guiu a vaga na área em que é
formado. “Aprendi que o CV
faz toda diferença”, diz. 

Segundo Fátima,  é  sim-
ples deixar um currículo no
formato adequado para a dis-
puta de uma vaga. “Ele não
vai  garantir  que você seja
contratado, mas é um dife-
rencial importante na apre-
sentação do candidato”. Ou-
tra fator apontado pela espe-
cialista é a constante atuali-
zação dos conhecimentos
adquiridos ao longo da traje-
tória profissional.

Currículo bem feito é 
atalho para bons empregos

MERCADO DE TRABALHO

DIVULGAÇÃO

De acordo com as especia-
listas em gestão de pessoas,
regras básicas e simples for-
mam um bom currículo. Afi-
nal, errar pelo excesso é co-
mum, mas o contrário tam-
bém acontece. 

Eles sugerem uma ordem
para apresentação dos princi-
pais itens do documento, que
deve constar dados pessoais
(nome, endereço e contatos);
objetivos na carreira; históri-
co profissional em ordem cro-
nológica, da mais recente pa-
ra a mais antiga (com nome
da empresa, segmento, ano
de entrada e de saída, cargo
ocupado e principais atribui-

ções); histórico acadêmico e
conhecimentos de idiomas e
de informática.

O presidente da ABRH-RJ,
Paulo Sardinha destaca a im-
portância do documento. “O
currículo é a sua oportunidade
de ser chamado para dentro
da empresa. É o responsável
pela primeira impressão cau-
sada no recrutador”, afirma.

Sardinha lembra que o
candidato não pode esque-
cer que a função do currículo
é vendê-los aos recrutadores.
“É a sua imagem, a ideia de
que você poderá agregar suas
habilidades àquela empre-
sa”, acrescenta. 

O que o documento
precisa apresentar?

Nada de papel colorido, pois dá impressão
de imaturidade. Se você coloca figuras ou
corações, provavelmente não será
chamado para entrevistas. O currículo
deve sempre passar seriedade."
Fátima Mangueira
Diretora de Recursos Humanos da Mira 

Cartão de visita dos candidatos, o chamado CV precisa ser objetivo, claro e sucinto.
Informações demais, papéis coloridos e fotos são erros comuns, dizem especialistas 
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Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 6, 7 e 8 dez. 2013, Seudinheiro, p. B-8.
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