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Apresentação do Como Se Comportar Em Uma Entrevista 

Entrevistas de emprego são feitas de detalhes que nem 
sempre percebemos ou damos importância, como o uso da roupa 
adequada ou a postura perante o entrevistador. 

No curso, o aluno terá noções de como se vestir para a 
entrevista, evitando causar uma primeira má impressão, já que o 
vestuário e a aparência são as primeiras coisas analisadas pelos 
recrutadores. 

Além de dicas com o cuidado com a aparência, o aluno 
aprenderá a se preparar para a entrevista, de modo a evitar falhas 
simples que podem comprometer todo o processo, como não saber 
nada sobre a empresa pretendida e ser questionado sobre isso. 

O módulo que fala sobre Comportamento, explica os erros 
comuns que são cometidos pelo entrevistado, como expressão corporal 
inadequada e falta de entusiasmo. Também há dicas para tratar a 
ansiedade e o nervosismo, males que, sem dúvida, atrapalham muito 
a avaliação do candidato. 

O módulo que fala da Comunicação, ensina o delicado ato de 
se expressar, já que algumas palavras erradas ou fora de contexto 
bastam para pôr fim às pretensões do candidato. 

O aluno terá noções de como se comportar numa dinâmica de 
grupo, recurso usado por algumas empresas para analisar a 
criatividade e o comportamento com outras pessoas. 
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Módulo 1 - Apresentação Pessoal 
 Vestuário 

 

 

 A imagem é e sempre será seu cartão de visita. 
 

 Evite a combinação camiseta e jeans. 
 

 Use uma roupa adequada para o horário, cargo pretendido e atividade 
da empresa. 
 

 Na dúvida, visite a empresa e observe a indumentária dos funcionários. 
 

 Para estágios, o uso de camisa e calça social é suficiente. 
 



8 Como se Comportar em uma Entrevista V3 

 Um caixa de banco, por exemplo, não precisa usar terno e gravata. 
 

 Uma agência de publicidade permite um visual mais informal. 
 

 Uma instituição financeira exige esporte fino. 
 

 Vista roupas simples e casuais, nada de exageros. 
 

 Nada de roupas que você não usaria em ocasiões normais. 
 

 Nunca vá para a entrevista de chinelo, regata, short e boné. 
 

 Jamais use óculos escuros. 
 

 Evite cores chamativas como vermelho, roxo, amarelo, laranja. 

  

 Peças sintéticas podem ser um problema para aqueles que transpiram 
demais. Prefira tecidos 100% algodão. 
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 Se você transpira muito, prefira tecidos brancos. As marcas de suor 
serão menos perceptíveis. 
 

 O suor em excesso (hiperidrose) não é uma doença mas pode ser 
eliminada através de microcirurgias, em casos mais graves, ou ser 
diminuída com medicamentos, em casos mais brandos. 
 

 A seguir algumas dicas para os homens: 

 
 Use terno e gravata nos cargos que os exigir (cargos de diretoria, por 

exemplo). 
 

 Use terno azul marinho, cinza escuro ou preto. 
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 Não feche o último botão do terno. O ideal é que a manga termine no 

início das mãos, na altura do osso do seu pulso. 
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 Use meias da mesma cor do terno e sapatos pretos. 
 

 
 

 Se usar gravata, escolha cores harmoniosas. 
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 Evite usar sapatos velhos. Se usar, lustre-os muito bem. 
 

 
 

 Se os sapatos estiverem muito desgastados, troque por novos. 

 

 A seguir algumas dicas para as mulheres: 
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 Não use roupas transparentes e decotadas. 
 

 Use saias acima do joelho e em tons suaves. 
 

 Não use saias ou calças justas para não parecer vulgar. 

  

 A camisa social é uma peça infalível em entrevistas de emprego. A 
peça estando bem ajustada e sendo um tecido de qualidade não tem 
como errar. A calça deve acompanhar o corpo, não sendo tão justa e 
nem tão larga. 
 

 A cor preta em qualquer peça é certeira. 
 

 O uso de bolsas é permitido nas entrevistas. O acessório deve ser de 
tamanho médio, compacto e organizado, assim passará uma 
impressão de organização para o entrevistador. 

 
 Evite bijuterias grandes e que chamem a atenção. Seja discreta. 
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 Traje ideal para entrevistas mais formais: terninho. 
 

  
 

 Prefira vestir um tailleur elegante, discreto. O tailleur (pronuncia-se 
talhêr) é o conjunto feminino de saia e paletó, frequentemente 
confundido com o terninho que designa o conjunto de calça e paletó. 
 

● Sendo você homem ou mulher, vista-se sempre de maneira formal.  
 

 Aparência 
 
 Durma bem para evitar as olheiras. 

 

  
 

 As pesquisas mostram que mais de 70% dos entrevistadores têm 
restrições a fumantes e a obesos. 
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 A seguir dicas de aparência para as mulheres: 
 

 Use cabelos soltos ou presos, porém discretos. 
 

 Não use maquiagem carregada. 
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 Use um batom numa cor suave. 
 

 
 

 As unhas não devem ser muito compridas. 
 

 O esmalte não deve ter cor extravagante. Harmonize com a 
maquiagem. 

 

 A seguir dicas de aparência para os homens: 
 

 Use barba bem feita e cabelos curtos. 
 

 Se você usa barba, mantenha-a aparada. 
 

 Idem para bigodes. 
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 Higiene e Asseio 
 

 Mantenha as unhas sempre limpas. 
 

 Use desodorante ou antitranspirante, principalmente se você 
transpira muito. 
 

 Evite perfumes fortes, pois o entrevistador pode ser alérgico. 
 

 Cuide do hálito. Não adianta mascar chicletes ou produtos que só 
mascaram o problema. 
 

 Cuidar dos dentes é fundamental. 
 

 Vá regularmente ao dentista. 
 

Módulo 2 - Comportamento 
 Alguns comportamentos não são bem vistos pelos entrevistadores. 

 
 Gestos transmitem entusiasmo e dão maior ênfase à conversa, mas 

não exagere. 
 

 A primeira impressão é a mais importante. 
 

 O aspecto sorridente e tranquilo causa sempre uma boa e agradável 
impressão entre as pessoas.  
 

 O sorriso - não a risada - é um dos fatores mais positivos, uma 
excelente entrada durante todo processo. 
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 Manter o semblante simpático tornará sua presença mais agradável e 
envolvente. 
 

 A postura corporal deve ser ereta. Rigidez em excesso, porém, 
transmite a impressão de tensão ou artificialidade. 
 

 Não se sente na ponta da cadeira para não passar a impressão que 
não vê a hora de se levantar e ir embora. 
 

 Ficar descontraído não significa agir como se estivesse no sofá de casa. 
Modere o relaxamento ou vão pensar que não dá importância à 
conversa. 
 

 Pernas e braços cruzados simbolizam resistência. Mantenha-os mais 
abertos em sinal de receptividade. 
 

 Pés direcionados para a saída significam a vontade de sair correndo 
dali. 
 

 Também não se deve movimentá-los incessantemente ou batê-los no 
chão, atitudes associadas ao estado de ansiedade. 
 

 Não cruze as pernas uma sobre a outra - pode passar a ideia de 
demasiada descontração ou arrogância; 
 

 Mantenha ambos os pés pousados no chão, ou simplesmente cruze 
apenas os tornozelos para uma atitude mais profissional; 
 

 Cotovelos apontados para o interlocutor expressam hostilidade. 
 

 O aperto de mão não deve ser forte a ponto de esmagar a do 
entrevistador, nem frouxo a ponto de parecer um ''peixe morto''. 
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 Ficar de mãos fechadas significa raiva. 
 

 
 

 Mantenha as mãos longe da sua face e cabelo. 
 

 Mantenha as mãos ligeiramente sobrepostas ou com os dedos 
ligeiramente entrelaçados sobre a mesa ou sobre o colo. 
 

 Não tamborile os dedos, ou esfregue a cara, pois são indicadores de 
nervosismo. 
 

 Mantenha a cabeça erguida para demonstrar confiança; não o 
bastante, contudo, para aparentar arrogância. 
 

 Evite gestos repetitivos, como o de levar a mão à boca, coçar 
determinadas partes do corpo, esfregar as mãos ou mesmo mordê-
las. Também indicam que o candidato está angustiado. 
 

 Olhe nos olhos do entrevistador, mas não constante ou fixamente. O 
exagero pode representar agressividade. 
 

 A predominância do olhar desviado, por sua vez, é um indicativo de 
desinteresse. 
 

 O contato olho no olho é de fundamental importância enquanto 
estiver respondendo às questões levantadas. Isso demonstra 
confiança em si e determinação. 
 

 Não comprima os lábios, como se estivesse tenso; mantenha-os 
abertos durante o sorriso. 
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 Etiqueta 
 

 Seja educado e civilizado, tanto na sala de espera quanto na 
entrevista. 
 

 Desligue o celular. Atender telefonemas ou ler mensagens de texto 
durante uma entrevista não é apenas uma interrupção, ou um gesto 
de indelicadeza, é rude e fatal, você perde a vaga na hora. 
 

 Deixe seu telefone, iPod e iPad, ou em casa, ou desligados, e dentro 
da bolsa ou pasta. 

 
 

 Não chegue mascando chicletes, chupando bala, ou comendo, ou 
bebendo qualquer tipo de alimento. 
 

 Entrar na sala em silêncio é melhor dar meia volta e ir embora para 
não perder seu tempo, pois o processo seletivo acabou ali. 
 

 "Bom dia", ou "Boa tarde" é fundamental. 
 

 Nunca sente até que seu entrevistador o convide a fazê-lo. 
 

 Não se esparrame na cadeira, ali não é uma cama, nem você está em 
sua casa. 
 

 Procure não se distrair para não perder o foco da conversa, ou das 
questões levantadas. 
 

 Não se debruce em cima da mesa, pois passa a imagem de uma 
pessoa agressiva. 
 

 Jamais fume, masque chicletes ou balas no momento da entrevista. 
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 Olhar muito no relógio demonstra impaciência e pressa para fazer 
outra coisa. 
 

 Brincar e fazer barulhos com pulseiras, anéis ou canetas também 
indicam ansiedade e impaciência, além de ser irritante e de mau gosto. 
 

 Não fique muito perto nem muito longe do entrevistador. 
 

 Sua distância revela sua relação com a pessoa. 
 

 Evite mãos nos bolsos. 
 

 Contenha sua curiosidade e não leia as correspondências e papéis na 
mesa do entrevistador. 
 

 Caso não possa comparecer à entrevista, avise imediatamente, 
marcando um novo dia e horário. 
 

 Avise também em caso de desistência. 
 

 Palavras como "muito prazer" depois da apresentação; "com licença" 
ao sentar; "obrigado" ao sair; "tenha um ótimo dia" ao despedir, ficam 
sempre bem. 
 

 Agradeça ao entrevistador pelo tempo e atenção a você dispensados. 
 

 No dia seguinte à entrevista, mande um e-mail com uma nota de 
agradecimento, ou uma carta de gratidão ao entrevistador pelo tempo 
e atenção dispensados a você. 
 

 Ansiedade 
 

 O ansioso não precisa de conselho, precisa de técnicas para superar a 
ansiedade. 
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 Na psicologia há um vasto repertório aplicado a cada caso especifico. 
 

 Exemplos de técnicas: 
• Desensibilização sistemática; 
• Respiração diafragmática; 
• Método de aproximações sucessivas; 
• Exposição interoceptiva. 
• Se não conseguir controlar a ansiedade, procure um psicólogo. 

 
 Estímulos clássicos da ansiedade: 

• Falar em público; 
• Reportar-se a alguém hierarquicamente superior; 
• Encontro com um(a) garoto(a). 
• A ansiedade está diretamente ligada ao estresse. 

 
 Tudo o que pode ser visto como possibilidade de prejuízo, morte, 

fracasso, vergonha, etc., é causador de ansiedade. 
 

 Muitas pessoas sentem dores no corpo, nos ombros, sentem o coração 
disparar, suor frio, dor de barriga, ânsia de vomito, tudo por 
ansiedade. 
 

 Uma opção é treinar. Tente responder às principais perguntas feitas 
durante os processos seletivos em frente ao espelho ou com uma 
pessoa de confiança. 
 

 Uma dica de relaxamento simples e eficaz é a respiração diafragmática. 
 

 Sente-se ou deite-se de forma a ficar bem confortável. 
 

 Respire lentamente fazendo com que o abdômen suba e desça bem 
devagar. 
 

 Você está movimentando o diafragma, que é um músculo que fica logo 
abaixo das costelas, e dessa forma a respiração fica mais leve, fluida, 
e tranquila. 
 

 É a mesma respiração dos bebês, que desaprendemos com a vida 
corrida e ansiosa que levamos. 
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 A ansiedade em forma branda é normal; um estimulo pro ser humano 
se defender. 
 

 É muito bom que ela apareça, pois se você for tão tranquilo a ponto de 
não se defender, não vai sobreviver. 
 

 A ansiedade que deve ser tratada é aquela que passou dos limites da 
sua autopreservação e está no ponto de lhe causar prejuízos. 
 

 Por exemplo, você fica tão nervoso com a entrevista de emprego que 
nem comparece a ela. 
 

 Fica tão ansioso em puxar conversa com a garota da festa, que acaba 
voltando sozinho pra casa de toda festa. 
 

 O pior da ansiedade é o comportamento de evitação. 
 

 Por autodefesa exagerada, a pessoa passa a evitar contatos e 
confrontos que limitam a vida, muitas vezes a ponto de levar a pessoa 
a uma depressão. 
 

 É possível tentar driblar a ansiedade com relaxamento e meditação. 
 

 Porém, uma ansiedade não controlada pode se transformar em um 
transtorno de ansiedade mais grave como a síndrome do pânico, toc, 
fobia social, ou até mesmo as fobias especificas, como o medo de 
avião, cães, etc. 
 

 Se for o caso, procure um psiquiatra. 
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 Alguns elementos ansiogênicos (que causam ansiedade) mais comuns 
são: 
 

• Vestibular, concurso ou entrevista de emprego; 
• Lugares altos, muito cheios ou fechados; 
• Falar em público; 
• Falar com pessoa desconhecida; 
• Falar com figuras de autoridade (chefe, professor, etc.) 

 
 As mulheres são mais propensas à ansiedade. 

 
 Filhos de orientais, de quem a família espera maior desempenho 

escolar e profissional também costumam ser mais ansiosos. 
 

 O desgaste emocional passa também a um desgaste físico, pois a 
adrenalina em excesso prejudica a saúde como um todo. 
 

 Nervosismo 
 

 O nervosismo pode atrapalhar, e muito, nos momentos decisivos. 
 

 Quando estamos mais nervosos a tendência é a de acelerar a fala. 
 

 Se perceber que está agindo assim, procure controlar a respiração e 
passe a falar de maneira mais cadenciada. 
 

 A fala acelerada poderá demonstrar um comportamento ansioso e 
descontrolado. 
 

 Leitura de poesias em voz alta ajuda a desenvolver o ritmo e a cadência 
da fala, além de melhorar bastante a dicção e a respiração. 
 

 O candidato pode até ter o perfil ideal para a vaga, mas se deixar a 
tensão dominá-lo no momento em que precisa deixar claro suas 
qualificações, sua chance pode ir por água abaixo. 
 

 O desequilíbrio emocional demonstrado pela insegurança e o 
nervosismo pode dizer ao recrutador que você não está pronto para 
assumir uma grande responsabilidade. 
 

 Por isso, evite cometer erros como comentários negativos ou levar um 
acompanhante para esperá-lo após a entrevista 
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. 
 

 Se sua mãe ou pai levar você para o local da entrevista, não deixe que 
o acompanhem até a sala. Vá sozinho. 
 

 Isso passará uma péssima impressão de insegurança para o 
entrevistador. 
 

 Se você tem um bom currículo e suas características correspondem ao 
perfil da vaga, não há motivo para se preocupar. 
 

 Da mesma forma que a ansiedade, o nervosismo em excesso deve ser 
tratado com a psiquiatria. 
 

 Pontualidade 
 

 Não se atrase. Planeje-se! 
 

 Não adianta colocar a culpa no trânsito, na chuva, na falta de 
estacionamentos. 
 

 Se você mora na cidade grande, tem que saber se locomover por ela 
e fazer o planejamento certo para não se atrasar. 
 

 A pontualidade é essencial. O atraso pode ser visto como falta de 
responsabilidade. 
 

 Se o candidato não tem pontualidade nem para chegar na entrevista, 
como vai ser quando tiver que cumprir metas? 
 

 Se alguma fatalidade impedir o cumprimento do horário, avise o 
entrevistador e desculpe-se. 
 

 Chegar muito cedo também não é aconselhável porque vai parecer que 
está ansioso. 
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 Flexibilidade e Adaptação 
 

 Disposição para se envolver com vários projetos, para ajudar e 
encorajar os outros, ou para encontrar soluções criativas para 
problemas difíceis. 
 

 É necessário se adaptar às mudanças com rapidez e facilidade. 
 

 Ter capacidade de aprender rapidamente coisas novas, ou se integrar 
com novas atribuições. 
 

 Não desanimar diante de obstáculos. 
 

 Motivação 
 

 É importante falar com clareza e manter a voz firme. 
 

 Não exagere no volume, mas também não sussurre ou murmure. 
 

 Pronuncie todas as palavras, responda em frases completas, sem 
reticências. 
 

 Use a voz ativa, frases afirmativas, e que terminam com um claro final, 
em não com reticencias verbais. 

Módulo 3 – Perfil Do Candidato 
 Como deve ser sua comunicação 

 
 Seja natural na maneira de falar e demonstre motivação. 

 
 É importante falar com clareza e manter a voz firme. 

 
 Não exagere no volume, mas também não sussurre ou murmure. 

 
 Pronuncie todas as palavras, responda em frases completas, sem 

reticências. 
 

 Use a voz ativa, frases afirmativas, e que terminam com um claro 
ponto final, e não com reticências verbais. 
 

 Transmita confiança, determinação e certeza. 
 

 Tome alguns cuidados com sua comunicação que poderão se constituir 
na diferença para que seja ou não admitido. 
 

 Não queira bancar o engraçado fazendo piadas ou trocadilhos. 
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 Observe se não está interrompendo pensamentos pela metade, que 
poderiam dificultar o entendimento da sua mensagem, ou produzir 
distorções no que tentou transmitir. 
 

 Falar muito pode ser um dos erros mais graves. Dê respostas curtas, 
objetivas. 
 

 Falar pouco também é um grande erro. Responda por inteiro a questão 
levantada. 
 

 Escute com cuidado toda questão e não responda até que ele a tenha 
formulado completamente. 
 

 Dê respostas rápidas, em torno de 1 minuto. 
 

 Se ele quiser saber mais, perguntará. 
 

 Responda o que o entrevistador quer ouvir. 
 

 Procure interagir com o entrevistador deixando que ele possa falar e 
fazer as perguntas que julgar mais importantes. 
 

 De forma alguma interrompa o recrutador(a) quando ele(a) estiver 
falando. 
 

 Evite interrupções bruscas durante a entrevista. 
 

 Tenha calma e aguarde que ele conclua o que está dizendo. Entretanto, 
nunca deixe de tomar iniciativa para falar, quando julgar o momento 
oportuno. 
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 Essas atitudes são bem vistas pelas empresas. Se conseguir ser natural 
e parecer sincero, sorria nos momentos que entender serem 
oportunos.  
 

 Lembre-se sempre que o processo de comunicação é uma via de mão 
dupla. 
 

 Esteja pronto para falar sobre sua carreira anterior e qualificações, 
passando informações específicas que se encaixem nas necessidades 
da empresa; tenha esta explicação pronta. 
 

 Seja o tempo todo entusiasta. Recrutadores valorizam atitudes 
positivas. 
 

 Mantenha uma atitude profissional durante o andamento da entrevista. 
 

 
 

 Tenha um discurso fluído e tente ser objetivo. Não fuja muito ao tópico 
dos assuntos mas também não se limite a respostas como "sim" e 
"não". 
 

 Seja coerente com o que pensa e debata os assuntos sem medo de 
discordar. Isso revela segurança e personalidade. 
 

 Recorra a uma linguagem formal mas sem exageros. 
 

 Tome cuidado com a gramática. Fique atento às concordâncias, à 
conjugação dos verbos e à construção das frases. 
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 Não use gírias, expressões chulas e vícios de linguagem. 
 

 Exemplo de gírias: 
• Tipo assim; 
• Cara; 
• Meu. 

 
 Vícios de linguagem: 

• Pleonasmo: Entrar para dentro. 
• Concordância: Sobrou muitas vagas (em vez de sobraram).  

 
 Não fale sobre problemas pessoais, como os problemas familiares, falta 

de dinheiro, etc. 
 

 Isso demonstra que você não consegue separar problemas 
profissionais dos problemas pessoais. 
 

 Perfil do Candidato 
 

 Esteja Preparado: 
 

 Para se dar bem, o candidato deve procurar empregos que têm a ver 
com seu perfil. 
 

 Use seu marketing pessoal para convencer o entrevistador de seus 
objetivos sem precisar mentir ou inventar situações. 
 

 Se você tiver de mencionar um ponto fraco, por exemplo, explique que 
está trabalhando para melhorá-lo. 
 

 Na entrevista, explique como pretende chegar até seu objetivo.  
 

 Exemplo: Fazer especializações. 
 

 Não discuta temas polêmicos como futebol, religião e política. 
 

 Evite divulgar informações demais sobre sua vida pessoal. 
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 Coisas como "Hobbies e interesses pessoais", no seu currículo, são 
desnecessárias. 
 

 Apenas compartilhe informações que sejam relevantes, como pontos 
de qualificação à vaga pretendida. 
 

 Sempre mantenha a entrevista num nível profissional. 
 

 Seja Honesto. Não diga que conhece uma coisa sem conhecer. 
 

 Se na entrevista for colocado um problema do qual você não tem a 
solução, explique o que faria para resolvê-lo, não invente. 
 

 Falar mal do atual ou antigo empregador não pega bem aos olhos dos 
recrutadores. 

 
 

 Se fala mal deles, pode falar mal da futura empresa também. 
 

 A receptividade não é das melhores se o candidato for dono de uma 
empresa ou se dedicar a algum negócio paralelo. 
 

 É importante você ter essas informações para não chegar falando 
maravilhas do seu negócio paralelo, como se fosse uma grande 
vantagem. 
 

 Pode levar desvantagem também quem estiver beirando um ano como 
desempregado, ou ainda ultrapassando a linha dos 50. 
 

 Mulher com filho em idade que exija muito da sua atenção também 
perde pontos na competição. 
 

 As chances do candidato despencarão se permaneceu empregado por 
menos de dois anos em cada empresa. 
 

 Antes de ir para entrevista, o candidato deve se preparar.  
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 Durma cedo para acordar cedo e bem descansado.  
 

 Planeje seu deslocamento para o local de modo a estar presente cerca 
de 20 minutos antes da hora marcada. 
 

 Chegar atrasado para a entrevista passa a impressão de falta de 
interesse e desleixo (sugere que a pessoa não dá a devida importância 
ao trabalho). 
 

 Pode sugerir também falta de capacidade de planejamento (não 
consegue calcular o trajeto e o tempo para chegar à empresa). 
 

 Em outras palavras: se não consegue fazer isso em um trajeto simples, 
o que dirá das atividades da empresa?  
 

 Ao chegar ao local assegure-se de que a recepcionista está ciente da 
sua presença. 
 

 Dirija-se à recepção e, educadamente, informe seu nome e o motivo 
da sua visita. 
 

 
 

 Esteja de posse da carta ou com o convite para a entrevista. Uma 
distração desse tipo pode acabar ali com seu sonho de ingressar na 
empresa. 
 

 Muitos profissionais esquecem que a entrevista é um momento para 
eles venderem a sua imagem, por meio das habilidades e 
conhecimentos. 
 

 Não saber responder a perguntas do tipo: "Quais são seus pontos 
fortes?" mostra uma grande deficiência em planejamento, preparo, 
cuidado e falta de autoconhecimento. 
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 Revise e reveja seu currículo, tenha uma cópia dele consigo no 
momento da entrevista 
 

 Se alguma das suas respostas divergir do que consta no currículo, 
explique a razão, pois seus entrevistadores irão perceber. 
 

 Se uma pessoa não gosta de futebol, não adianta ela procurar emprego 
em uma loja de artigos esportivos. Com que argumentos ela venderá 
uma bola se não gosta de esportes?”. 
 

 Prepare-se, estudando as melhores respostas de uma entrevista típica, 
assim se sentirá mais à vontade em responder as questões que irão 
surgir. 
 

 Falta de Preparo 
 

 Não estando preparado para responder a questão: "O que você sabe 
sobre nossa empresa?", pode significar simplesmente o fim de suas 
pretensões naquele lugar. 
 

 Conhecer informações básicas como história da empresa, ramo de 
atuação, objetivos, etc., é coisa muito simples, está disponível em seu 
site na internet. 

  
 

 Não precisa muito, basta um mínimo de interesse, uma rápida olhada, 
imprima e leia; guarde, e para refrescar sua memória, leia outra vez 
antes da entrevista. 
 

 Tenha consigo papel e caneta. Pedir uma caneta emprestada indica 
falta de preparo e desorganização. 
 

 Um erro muito comum é não saber nada sobre a empresa contratante.  
 

 Não conhecer o mercado nem saber em que área a empresa atua e, 
por conta disso, não saber como poderia agregar valor à empresa. 
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 A falta de interesse em buscar mais informações demonstra falta de 
iniciativa, o que, com certeza, terá um efeito negativo na imagem do 
candidato. 
 

 Conhecimento 
 

 Informe-se. Pesquise sobre a organização que está contratando, sobre 
o mercado dela, oportunidades e concorrentes. 
 

 Nada vai impressionar mais o seu entrevistador ou banca do que 
perceber que você tem conhecimento de assuntos correntes sobre o 
tema. 
 

 Não se limite ao site da empresa, pesquise notícias e, se possível, 
recorra a algum contato que conheça a organização. 
 

 Procure saber o máximo que puder sobre a empresa que irá entrevistá-
lo. 
 

 Inteire-se da nacionalidade, origem, países onde atua, ramo de 
negócio, principais produtos, faturamento, concorrência, clientes e, 
principalmente, se foi motivo de alguma boa notícia nos últimos 
tempos. 
 

 Durante a semana da entrevista leia os jornais para saber quais são as 
notícias mais importantes. 
 

 Esteja muito bem informado para falar sobre qualquer tipo de assunto. 
 

 Qualificações 
 

 Hoje em dia, saber lidar com os computadores é um item essencial. 
 

 Usar um processador de textos, acessar a internet, enviar e receber e-
mails, operar acessórios eletrônicos inteligentes, serão pré-requisitos 
necessários, tanto para contratação, quanto para permanência no 
cargo, e naturalmente, para eventuais promoções 
 

 É o mais completo dos três modelos de currículo, por isso, também o 
mais complexo de elaborar. 
 

 Currículos combinados são uma combinação do currículo cronológico 
com o funcional. Eles são utilizados para exibir habilidades específicas 
e como elas foram adquiridas. 
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Módulo 4 – Perguntas Feitas Numa Entrevista 
 Processo De Seleção 

 
 Nos processos seletivos realizados nas empresas, geralmente são 

realizadas entrevistas, dinâmicas de grupo, provas e/ou testes com a 
finalidade de avaliar o perfil dos candidatos. 
 

 O selecionador está apenas interessado em saber como você pode 
beneficiar a empresa. 
 

 São feitas muitas perguntas e o candidato precisa estar preparado para 
respondê-la com total confiança, para assim fazer com que o 
entrevistador acredite nas respostas. 
 

 Suponha que seu entrevistador inicie como uma pergunta tradicional 
do tipo: "Fale um pouco de você". 
 

 O normal é imaginar que ele queira saber alguma coisa sobre seu 
histórico profissional, mas nada garante isso e mesmo que você 
imagine ser este o objetivo, de que forma você deveria responder? 
 

 Tradicionalmente o que se espera é um resumo de seu histórico 
recente e algumas informações sobre seu perfil.  
 

 Mas você também pode optar por fazer uma pergunta específica: "O 
Sr. gostaria que eu falasse mais especificamente sobre minhas últimas 
realizações profissionais?".  
 

 Ao mesmo tempo que você se coloca disposto a responder as 
indagações do entrevistador, também se mostra preocupado em 
objetivar suas respostas. 
 

 
 

 Para tanto, é preciso avaliar o estilo do entrevistador, identificando se 
ele está aberto à questões.  
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 Você deve assumir uma postura profissional perante o entrevistador, 
tratando-o de igual para igual.  
 

 Lembre-se: São dois profissionais selecionando. Você está escolhendo 
uma empresa e um cargo, e o entrevistador está selecionando 
profissionais e perfis.  
 

 Não se limite a ser um "respondedor de perguntas".  
 

 Ouça a pergunta até o fim, sem interromper. 
 

 Se você não entendeu, peça que o entrevistador esclareça, e só então 
responda. 
 

 Ao final da entrevista, em geral, você ouvirá um convite a fazer suas 
próprias perguntas. 
 

 Se o seu entrevistador abrir espaço para que você faça perguntas, e 
você não tiver nenhuma, isto pode passar uma imagem de 
desinteresse ou de desatenção. 
 

 Mesmo que não seja aberto o espaço para perguntas, você pode fazê-
las com segurança ao se despedir - mas não seja invasivo! 
 

 O entrevistador espera ouvir perguntas sobre salário, horário e 
benefícios, mas você pode surpreendê-lo positivamente fazendo uma 
pergunta objetiva sobre a atividade desempenhada ou a situação do 
mercado. 
 

 Despeça-se com cortesia. Pode ser sua última oportunidade de garantir 
uma impressão positiva. 
 

 Despeça-se com um sorriso, demonstrando sua tranquilidade e 
segurança. 
 

 Cumprimente o entrevistador, agradeça o seu tempo, e NÃO procure 
confirmar neste momento os seus contatos, a não ser que o 
entrevistador solicite - eles precisam estar corretos no currículo que 
você enviou, e do qual você deve ter cópias à mão, para o caso de ser 
solicitado. 
 

 Saiba o que perguntar. Tenha boas perguntas preparadas. 
 

 20 Perguntas mais frequentes em uma entrevista de emprego 
 

 1. "Fale-me sobre você!".  
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 Esta pergunta é quase obrigatória em uma entrevista de emprego e 
deverá ser muito bem praticada para uma resposta sucinta, direta e, 
acima de tudo, que valorize o seu perfil profissional. 
 

 Seja simples e objetivo. Concentre a resposta em pontos importantes 
tais como sua experiência profissional e nível de escolaridade, assim 
como itens relevantes sobre suas qualificações e treinamento. 

 
 

 Fale à vontade sobre suas qualificações e realizações profissionais. Por 
exemplo, fale dos resultados dos seus projetos, das vendas realizadas, 
dos benefícios obtidos graças a sua interferência em qualquer área que 
tenha atuado, e assim por diante. 
 

 2. "Quais são seus objetivos a curto prazo? E a longo prazo?"  
 

 Seja específico e tente aproximar, de alguma forma, os seus objetivos 
aos da própria empresa. Respostas como "ganhar bem" ou "aposentar-
se" são proibidas. 
 

 3. "Por que quer trabalhar na nossa empresa?" 
 Fale sobre a atividade da empresa e a forma como o posicionamento 

desta a torna uma empresa de elevado interesse para qualquer 
profissional. 
 

 É óbvio que para responder a esta pergunta é preciso fazer uma 
pesquisa sobre a empresa. 
 

 4. "Qual foi a decisão mais difícil que tomou até hoje?"  
 

 O que é pretendido com esta questão é que os candidatos sejam 
capazes de identificar uma situação em que tenham sido confrontados 
com um problema ou dúvida, e que tenham sido capazes de analisar 
alternativas e consequências e decidir da melhor forma. 
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 5. "O que procura num emprego? " 
 

 Respostas possíveis são: "Desenvolvimento profissional e pessoal", 
"desafios", "envolvimento", "participação num projeto ou organização 
de sucesso", "contribuição para o sucesso da sua empresa", etc. 
 

 6. "Você é capaz de trabalhar sob pressão e com prazos definidos?" 
 

 Um "não" a esta pergunta pode destruir por completo as suas hipóteses 
de ser o candidato escolhido. 
 

 Demonstre-se capaz de trabalhar por prazos e dê exemplos de 
situações vividas em trabalhos anteriores. 
 

 7. "Por que acha que devemos contratá-lo?" 
 

 Esta é sempre das perguntas mais complicadas mas o que se espera é 
que o candidato saiba "vender" o seu produto. Isto é, deverá focar-se 
nas suas capacidades e valorizar o seu perfil como o mais adequado 
para aquela função e a forma como poderá trazer benefícios e lucros 
para a empresa. 
 

 8. "O que você faz no seu tempo livre?" 
 

 Seja sincero, mas sobretudo lembre-se que os seus hobbies e 
ocupações demonstram não só a capacidade de gerir o seu tempo, 
preocupações com o seu desenvolvimento pessoal e facilidade no 
relacionamento interpessoal. 
 

 9. "Quais são as suas maiores qualidades (pontos positivos)?" 
  
 Respostas possíveis são: "empenho", "responsabilidade", 

"entusiasmo", "criatividade", "persistência", "dedicação", "iniciativa", e 
"competência". 
 

 10. "E defeitos (pontos negativos)?  
 

 Você deverá ser sempre sincero ao responder às perguntas, menos 
quando tiver de falar de seus pontos fracos. 
 

 Não caia na besteira de dizer que é dorminhoco, que não consegue 
pensar direito antes das dez da manhã, e outras fraquezas que poderão 
prejudicá-lo na avaliação. 
 

 Prefira falar, por exemplo, que tem dificuldade para delegar tarefas. 
 

 Mas explique como você está melhorando isso. 
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 11. "Que avaliação faz da sua última (ou atual) experiência 

profissional?" 
 

 Nunca fale mal da sua última ou atual empresa. Diga sempre alguma 
coisa positiva, ou o ambiente de trabalho ou o produto/serviço da 
empresa. 
 

 Se apontar defeitos no seu emprego anterior correrá o risco de o 
entrevistador achar que o mesmo pode acontecer no futuro com 
qualquer empresa. 
 

 12. "Até hoje, quais foram as experiências profissionais que lhe deram 
maior satisfação?" 
 

 Seja qual for a sua escolha, justifique bem os motivos. Tente 
mencionar as mais recentes e que sejam mais adequadas aos seus 
objetivos profissionais. 

 
 Se não tiver interesse na vaga, informe ao término da entrevista. 

 
 13. "Onde se vê daqui a 5 anos?" 

 
 É importante ter prudência e sinceridade quando esse tipo de pergunta 

surgir. Não existe resposta certa e não há como adivinhar o que seu 
entrevistador quer ouvir. Por isso, foque-se naquilo que está por trás 
desse questionamento.  
 

 Suas inclinações, hobbies e projetos futuros devem estar em mente.  
 

 A forma como você os apresenta irá revelar características muito 
importantes sobre sua personalidade. 
 

 Não responda “Eu me vejo no mesmo emprego”. O que significa que 
você é uma pessoa desmotivada e sem perspectiva, que não procura 
desenvolver-se profissionalmente. 
 

 Mas também não exagere e responda “Eu me vejo em seu lugar”. Com 
essa resposta, você transmite a imagem de alguém muito ambicioso 
que não se preocupa com quem está no caminho para alcançar seus 
objetivos. 
 

 14. "Porque escolheu esta área?" 
 

 Diga que você se identifica com a área, dedica-se a ela e sente prazer 
no que faz. 
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 15. Quer falar sobre a sua experiência profissional e sobre as funções 
referidas no seu currículo? 

 
 

 É bastante comum as pessoas serem muito detalhistas e comecem a 
relatar as experiências profissionais desde o início. Se você é um 
profissional com mais de 10 ou 15 anos de profissão, o que conta mais 
para aquela oportunidade é a experiência mais recente, dos últimos 5 
ou 6 anos. 
 

 16. Por que razão se encontra desempregado? 
 

 Diga que está em busca de crescimento profissional e melhores 
oportunidades de carreira. 
 

 17. O que sabe sobre nossa empresa? 
 

 Pesquise sobre a empresa antes e não reproduza fofocas sobre a 
companhia. Se você está disposto a trabalhar naquele local é porque 
está de acordo com a filosofia da empresa e tudo o que é dito sobre 
ela. 
 

 18. Quanto quer ganhar? 
 

 Tenha uma noção de quanto valem as suas competências no mercado 
de trabalho, mas procure não dar um número específico pois poderá 
colocá-lo numa má posição na hora de negociar.  
 

 Sugira que seja o empregador a fazer a proposta, se não agradar faça 
uma contraproposta. 
 

 19. Com que tipo de pessoa você tem dificuldade para trabalhar? 
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 Pense em características que firam o clima da organização e acabam 
influenciando negativamente o rendimento no trabalho. Exemplo: 
pessoas arrogantes, impacientes e sem espírito de equipe. 
 

 20. Como você pode contribuir para nossa empresa? 
 O entrevistado deve se fazer essa pergunta antes de ser questionado. 

Quais as expectativas da empresa com relação ao profissional que vai 
ocupar a vaga disponível? Se isso não estiver claro, o candidato deve 
questionar o selecionador. 
 

 
 

 Ponha-se no lugar do empregador 
 

 Se você fosse o empregador, que tipo de resposta esperaria ouvir do 
entrevistado? 
 

 Nessa posição você saberá que as respostas mais apropriadas são 
aquelas que revelam sua experiência e seus feitos nas atividades que 
já exerceu. 
 

 Ele deseja saber se você tem competência e habilidade para resolver 
problemas, relacionar-se bem com as pessoas por tempo prolongado, 
liderar grupos, negociar, trabalhar e agir sob pressão. 
 

 A empresa irá contratá-lo se perceber que você poderá ajudá-la a 
atender necessidades do mercado. Por isso, mostre como suas 
aptidões são úteis para alcançar esse objetivo. 
 

 Se você tiver dúvida a respeito do que a empresa pretende conquistar 
no segmento em que atua, não hesite em fazer perguntas que o 
ajudem a encontrar a resposta que precisa. 
 

 O entrevistador irá valorizar essa sua iniciativa, pois é esse 
comportamento que precisará ter quando estiver trabalhando com 
eles. 
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 A objetividade é uma característica sempre apreciada, mas se precisar 
de um pouco mais de tempo para explicar como conseguiu resolver um 
problema grave, ou agiu para atingir determinado resultado 
excepcional, desde que o fato seja pertinente ao objetivo da entrevista, 
o entrevistador terá certamente interesse em ouvi-lo. 
 

 O empregador usa as perguntas para: 
• Confirmar os dados já apresentados no currículo; 
• Recolher outras informações; 
• Verificar o perfil do candidato; 

 
 

 Em resumo, um empregador quer saber: 
• Quem é você? 
• O que você já fez? 
• O que sei fazer? 
• O que gosto de fazer? 
• Em que posso melhorar? 
• Por que você saiu do último emprego? 
• Por que você deveria ser contratado para esta vaga? 

 
 Site da prefeitura de São Paulo: 
 http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/trabalho/dicas/en

trevista_de_emprego/index.php?p=623 
 

 Vídeos: 
 http://www.youtube.com/watch?v=9ct7uMcnny0 
 http://www.youtube.com/watch?v=CuA5qmo9Xt0 
 http://www.youtube.com/watch?v=5iMXCyrsCfs 
 http://www.youtube.com/watch?v=IcyZC34q_qU 
 http://www.youtube.com/watch?v=Pq6sNZGnOVk 
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Módulo 5 - Dinâmica De Grupo 
 É usada para identificar certas características das pessoas e como se 

relacionam com os outros 
 

 O que será analisado pelo selecionador é o seu comportamento e 
posicionamento diante de uma situação teste. 
 

 Não desanime! Não é porque você cometeu um erro que você não pode 
consertá-lo durante o processo. 
 

 Todo mundo entra numa sala, ninguém se conhece, o clima é de 
desconfiança e de disputa. 
 

 Dinâmicas em grupo são sempre assustadoras e complicadas, mas, ao 
mesmo tempo, são atividades extremamente comuns no mercado de 
trabalho. 
 

 Elas servem principalmente para demonstrar se o candidato tem 
habilidades para trabalhar em grupo e para avaliar se sabem se portar 
adequadamente num ambiente de disputa. 
 

 Apesar de o clima ser de competição, não é bom colocar a faca nos 
dentes e partir para a disputa. 

 

 A primeira e principal dica para quem vai participar de uma dinâmica 
é manter a diplomacia. 
 

 Seja educado, cordial e simpático com todos os participantes. Isso 
costuma atrair a atenção dos avaliadores, que levam bastante em 
consideração esse tipo de postura. 
 

 
 

 Na hora de falar de si mesmo, seja preciso. Não exagere nas 
qualidades nem pegue pesado nos defeitos.  
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 Procure o meio termo, exaltando o que você tem de bom. 

 
 Outra coisa que deve ser evitada são posturas arrogantes. Se você 

falar demais de si pode recair sobre esse problema. 
 

 Dinâmicas em grupo são formas de avaliação que seguem geralmente 
uma metodologia científica baseada nas terapias de grupos. 
 

 Ou seja, para ter sucesso é bom interagir, e interagir bastante. Não 
tenha medo de falar, mas sempre procure se colocar de forma educada 
e na hora certa. 
 

 Não corte a fala de ninguém, nem fale pelos cotovelos sem manter o 
foco. 
 

 Na dinâmica você será analisado justamente pelo comportamento que 
apresentar, por isso é importante você se conhecer e saber como pode 
reagir em cada situação. 
 

 Confira as dicas a seguir e veja como se destacar durante a dinâmica. 
 

 1. Preste muita atenção também nos outros participantes, em suas 
atitudes e comportamentos. É com eles que você vai desenvolver a 
atividade. 

 Se você tem um espírito natural de líder, por que não ocupar um papel 
de destaque? 

 
 2. Fique atento às explicações e orientações para o trabalho a ser 

realizado. 
 

 As informações normalmente são padronizadas, mas devem ser 
interpretadas à luz do que vai acontecer daí para frente.  
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 Procure entender o que alguém vai querer observar se pedir para vocês 
contarem o número de paetês de uma fantasia, amarrar a todos numa 
corda ou qualquer outra coisa que venha a ser solicitada. 
 

 Libere toda a sua criatividade ou você não chegará nem aos pés da 
criatividade deste pessoal que inventa jogos e situações de grupo. 
 

 3. Não se esqueça de que você está em grupo e os comportamentos 
que serão observados valorizarão as suas relações com o grupo. 
 

 4. Não seja afoito, saindo na frente e atropelando tudo e todos. 
 

 Observe os primeiros passos de todos, mesmo que você tenha dado a 
iniciativa ao trabalho. 
 

 5. Não se incomode de ser observado por uma ou mais pessoas. O 
inverso é que é perigoso. 
 

 Não ligue se alguém escreveu algo logo após a sua atuação. 
 

 Pode muito bem ser positivo, por isso não sofra antecipadamente. 
 

 6. Não fique perdido no desenrolar da dinâmica, seja ela uma peça de 
teatro, um painel de debates ou qualquer outra simulação.  
 

 Seja um participante adequado o tempo todo. 
 

 Muitas vezes, o último a falar é o que exerce maior influência sobre os 
destinos de um grupo. 
 

 7. Falar muito ou falar pouco? Não sabemos e temos receio de dizer. É 
uma incógnita, pois não sabemos o que será observado.  
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 Infelizmente, algumas coordenações despreparadas colocam um grupo 
para trabalhar e se lembram apenas daquele que falou muito, por mais 
besteira que tenha dito.  
 

 Em outras situações, ouvimos pessoas que preferiram não falar 
nenhuma besteira e não foram sequer lembradas.  
 

 IMPORTANTE: muitas vezes o que se espera de um candidato é que 
encontre alguma solução racional no meio de uma situação totalmente 
desconexa. 
 

 
 

 8. Solte-se e entre no jogo. Ajude o grupo a conseguir o melhor 
resultado em relação ao que foi pedido pelo coordenador.  
 

 Procure ser decisivo para o desempenho do grupo.  
 

 Desempenhe todos os papéis que você achar adequados, mas na dose 
certa e sempre focando o grupo.  
 

 Não se esconda atrás do grupo, mas também não se distancie. 
 

 9. Deixe as avaliações para depois. Pense que você dará muitas risadas 
depois de tudo e poderá animar algumas reuniões com amigos e 
parentes com os jogos que aprendeu.  
 

 Não adianta nada demonstrar que está insatisfeito, pois isto poderá 
contar pontos negativos para você. 
 

 10. Depois de tudo, se você quiser dar sua opinião, procure a empresa 
que realizou a seleção e exponha o seu ponto de vista, com segurança 
e dados completos. 
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 Muitas vezes, quem contrata uma empresa de seleção nem sabe direito 
o que vai acontecer no meio do processo. 
 

 Nunca se esqueça que você estará vivendo uma meta-realidade: não 
é o resultado imediato do trabalho do grupo que valerá, mas a sua 
capacidade de avaliar o que está acontecendo, escolher os 
comportamentos adequados, desempenhá-los com competência e 
flexibilidade e contribuir para o resultado de um grupo ou liderar um 
grupo na busca de um resultado. 
 
 

 Colocar questões pessoais na entrevista 
 

 “Preciso deste emprego porque meu aluguel aumentou”. 
 

 “Queria trabalhar aqui porque é perto de casa”. 
 

 “Minha esposa está grávida então preciso começar a trabalhar nesta 
semana”. 
 

 Passar a impressão de que a empresa deverá resolver seus problemas 
é uma péssima ideia. 
 

 Quem está entrando na empresa para resolver suas questões pessoais, 
dificilmente verá a empresa como um local onde deve prestar serviço, 
verá a empresa como o local que resolve seus problemas pessoais. 
 

 Na entrevista de emprego mostre as vantagens que a empresa terá 
em lhe contratar (e não quais as vantagens que você terá). 
 

 Evite falar de salário no início da conversa. Deixe que o recrutador 
toque no assunto. Se ele não mencionar valores, aí sim, no final da 
conversa o questione. 
 

 Se você está nas redes sociais, por mais que tente proteger sua 
privacidade, pode estar certo de que o recrutador já deu uma 
espiadinha no que você anda fazendo por lá. 
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 Portanto, pense bem antes de postar qualquer coisa. 
 

 Seja coerente com seu perfil das redes. Não diga, por exemplo, que 
não bebe, se já postou uma foto com copo de cerveja. 
 

 Esteja preparado para questões específicas da sua área de trabalho e 
questões sobre si e a sua personalidade.  

 Poderão perguntar a você qual a remuneração que acha adequada. 
Tenha uma resposta preparada e esteja seguro e confiante da mesma. 
 

 Competências analisadas na dinâmica de grupo 
 

 Iniciativa (evite falar em excesso ou impedir que os outros 
participem); 
 

 Determinação; 
 

 Trabalho em equipe; 
 

 Preste atenção nas instruções do selecionador; 
 

 Seja natural, interaja e seja o mais participativo possível; 
 

 Não tente impor seu ponto de vista; 
 

 Procure não ofuscar os outros membros da equipe; 
 

 Tome cuidado com as gírias e os erros de português; 
 

 Administre o tempo de cada atividade. 
 

 Tipos de Dinâmicas 
 



48 Como se Comportar em uma Entrevista V3 

 Atividades lúdicas: servem para descontrair e deixar os candidatos se 
comportarem da forma mais natural possível; 
 

 Perguntas do tipo "Que animal (sorvete, cidade, objeto) você gostaria 
de ser?" ou "Em que ano preferia ter nascido?" têm como objetivo 
avaliar a criatividade, a originalidade, a velocidade de raciocínio dos 
candidatos e para revelar a forma como o profissional se vê; 
 

 Como garantir a sobrevivência do grupo após um naufrágio? O que 
levar em uma expedição ao deserto do Saara? 
 

 
 

 Nesse tipo de atividade, não existe resposta certa ou errada. A prova 
avalia bom poder de argumentação, a coerência e a capacidade de 
estratégia do profissional. 
 

 Provas situacionais são bastante comuns em dinâmicas de grupo. 
Resumem-se a simulações de situações de trabalho, o mais próximas 
possível do real. 
 

 O objetivo é analisar de que forma os candidatos exerceriam funções 
específicas do cargo pretendido. Podem ser aplicadas individual ou 
coletivamente. 
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