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Apresentação - Como Montar Seu Currículo 

 

Redigir um currículo, ou CV, não é não tão complicado como 
parece. Tudo depende do perfil do candidato, como sua experiência 
profissional, formação acadêmica, objetivos, habilidades e realiza-
ções alcançadas. Em resumo, depende da sua trajetória de vida, que 
dá origem ao termo curriculum vitae. 

No curso, o aluno usará o Microsoft Word para redigir os 
currículos, usando seus modelos de currículo cronológico e funcional 
para facilitar o preenchimento dos mesmos. Aprenderá formatação 
de caracteres, espaçamento entre linhas e parágrafos, recuos, que-
bras de página, ajustar margens e tamanho do papel, salvar um cur-
rículo no formato PDF e a usar controles de formulário.  

O aluno aprenderá também a usar o modelo de carta de a-
presentação do Word para enriquecer o seu currículo. Aprenderá co-
mo anexar a carta ao currículo, imprimir e enviar ambos por e-mail. 

O aluno visitará portais de empregos e estágios na internet, 
onde poderá cadastrar gratuitamente seu currículo e procurar por 
milhares de vagas, ficando, assim, visível a milhares de empresas 
que procuram por candidatos. 

Por último, o aluno terá noções sobre a rede social profissio-
nal LinkedIn e como interagir com a mesma e vai criar um currículo 
on-line num site gerador de currículo. 
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Módulo 1 - Estrutura De Um Currículo 

● O curriculum vitae também é chamado de currículo ou CV. 

● O currículo é um histórico escolar e profissional de um candidato a em-
prego. 

● Deve ter um resumo de qualificações e aptidões, com o objetivo de for-
necer o perfil da pessoa para um empregador. 

 

● Em um processo seletivo esses profissionais recebem centenas, até mes-
mo milhares de currículos. 

● Por isso, o currículo deve ser objetivo e sucinto, pois as pessoas que tra-
balham com seleção não têm tempo a perder. 

 

● Não coloque pretensão salarial, a menos que solicitado. 
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● Use, no máximo, 3 páginas para o CV. Para a maioria das vagas, 1 ou 2 
páginas bastam, dependendo da bagagem da pessoa. 

 

● Utilize papéis brancos, no formato A4, de boa gramatura (90g/m², por e-
xemplo). 

● Não utilize xerox nem imprima seu documento frente e verso. 

● O currículo deve ser agradável de se ler, com parágrafos, espaçamento e 
fontes adequadas. 

● Aumente o tamanho da fonte, pois, normalmente, os avaliadores têm mais 
idade que você e podem ter dificuldade de leitura. 

● Use sempre letras (fonte) na cor preta e com tamanho igual ou superior 
a 11 pontos. 

● Boas fontes são Verdana, Georgia, Calibri ou Arial. São elegantes e 
formais. 

 

● Você pode usar mais de uma fonte em diferentes partes do CV. O reco-
mendável é usar até dois tipos de fonte, como Arial e Verdana, por e-
xemplo. 

● Agrupe as informações do seu currículo em blocos como "Formação Aca-
dêmica", "Experiência Profissional" e "Atividades e Cursos Comple-
mentares". 
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● Cuidado com o português. Após redigir seu currículo no computador, utili-
ze o corretor ortográfico. 

 

● Só coloque foto no CV se solicitado ou se a vaga o exigir, como por e-
xemplo, modelo de uma agência. Se colocar a foto, use uma 3x4, com a-
parência profissional, no canto superior direito. 

 

● A folha do CV deve ter margens de 2,5 cm, com um espaçamento entre 
linhas de 1,5 ou 2 linhas. 

● O corpo do texto deve estar alinhado à esquerda. 

● Dados Pessoais 

● Inicie o currículo com seu nome completo, que deve ficar em destaque, 
de preferência, centralizado no topo da folha. 

● A fonte do nome pode ter tamanho 20 ou 22, dependendo da extensão 
do mesmo. 
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● Ajustando As Margens Do Currículo 

● Para abrir o Word: 

• 1. Clique em Iniciar  

• 2. Posicione em  

• 3. Clique na pasta  

• 4. Clique em  e tecle Esc. 

• Clique na guia  

• Clique no botão Ajustar Margens e clique em Margens Personaliza-
das. 

 

● Ajuste as margens para 2,5 cm. 

 

• Clique na guia Papel  

• Ajuste para o tamanho A4  

● Clique no botão OK. 
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● Ajustando O Espaçamento Entre Linhas 

● Clique no botão Configurações de Parágrafo. 

 

● Ajuste o espaçamento entre linhas para 1,5 linhas e clique no botão OK. 

 

• Clique na guia Página Inicial  

• Deixe o parágrafo centralizado  

● Digite o seu nome. 

● Tecle Enter e digite a sua idade e estado civil (ex.: 40 anos, casado). 

● Tecle Enter. 

● Digite o seu logradouro (rua, avenida, praça, etc.) + o número + o bairro 
+ a cidade + o Estado (ex.: Rua 7 de setembro, 55 - Centro – Soroca-
ba/SP). 

● Tecle Enter e digite seu telefone (ex.: Tel.: (15) 3200-6556). 

● Tecle Enter e digite seu e-mail (Ex.: fulano.silva@hotmail.com). 

• Exemplo:  
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● Seu e-mail deve ser neutro, de uso estritamente profissional e que você 
utiliza com frequência. 

 

● Tecle Enter. 

• O e-mail fica com o link e na cor azul  

● Para desativar o hiperlink automático do Word, para que seu e-mail não 
seja impresso em azul, clique com o botão direito no e-mail e clique em 
Remover Hiperlink. 

 

● Selecione o nome e selecione a fonte Arial, tamanho 22 e efeito Negrito. 

 

● Não coloque número da carteira de identidade, CPF ou outro documen-
to, pois são irrelevantes. Só serão necessários em caso de contratação. 
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● Objetivo 

● Como o nome já diz, seja objetivo. Insira o cargo ou a área na qual deseja 
trabalhar. 

 

● Após inserir os dados pessoais, tecle 2 vezes Enter para dar um espaça-
mento adequado. 

● Digite seu objetivo (ex.: Objetivo: Analista programador). 

● Selecione o texto e ajuste a fonte para Verdana, tamanho 20 e efeito 
Negrito. 

 

● Exemplo: 
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● Se houver mais de uma área de interesse, faça outro currículo. Nunca mis-
ture objetivos diferentes. 

 

● Formação Acadêmica 

● Inclua apenas dados relevantes mais atuais, como graduação e pós-gra-
duação. Caso já tenha concluído um curso superior, não é necessário in-
cluir dados do ensino médio. Bastam os últimos cursos. 

 

● Após digitar o objetivo, tecle duas vezes Enter para dar um espaçamento. 

• Deixe alinhado à esquerda  
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● Digite sua formação acadêmica. 

• Ex.:  

● Selecione a 1ª e a 3ª linhas, usando a tecla Ctrl. 

• Ex.:  

• Clique no botão Marcadores  

● Selecione as linhas referentes aos anos de conclusão, usando a tecla Ctrl, 
e tecle 2 vezes Tab. 

• Deve ficar assim:  

● Deixe o título "Formação Acadêmica" com tamanho 14 e efeito Negri-
to. 

● Deixe os cursos com efeito Negrito. 
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• Fica assim: 

 

● Salvando Um Documento 

• Clique no botão Salvar  

• Clique no botão  

● Escolha um local de gravação e digite um nome para o documento. 

• Ex.:  

● Clique no botão Salvar. 

● Experiência Profissional 

● Comece da mais recente para a mais antiga e somente as mais importan-
tes e relevantes para a vaga. 

● Ex.: É irrelevante citar uma experiência com manutenção de computado-
res se a vaga almejada for para Analista Contábil. 

● Informe o período em que esteve empregado, o nome da empresa, o cargo 
exercido, as principais atividades e possíveis resultados destacáveis obti-
dos. 
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● Após inserir a formação acadêmica, tecle duas vezes Enter e digite a sua 
experiência profissional. 

● Exemplo: 

 

● Usando A Ferramenta Pincel De Formatação 

● Selecione o texto "Formação Acadêmica" e clique no botão Pincel de 
Formatação. 

 

● Clique à esquerda da palavra "Experiência" para colar a formatação. 

 

● Selecione o curso que está com marcador e efeito Negrito e clique no 
botão Pincel de Formatação. 
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● Clique à esquerda das datas para colar a formatação. 

 

● Selecione a linha de conclusão e clique no botão Pincel de Formatação. 

 

● Clique à esquerda do cargo e, sem soltar, arraste para baixo, selecionando 
as 3 linhas. 

 

● Deve ficar assim (exemplo): 
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● Qualificações e Atividades Profissionais 

● Informe os cursos que tenha concluído (que sejam relevantes para a vaga 
almejada) e outras qualificações obtidas ao longo de sua carreira. 

 

● Coloque as horas gastas dos cursos listados. 

 

● Digite a sua qualificação. 

● Exemplo: 

 

● Copie a formatação, deixando assim: 
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● Idiomas 

● Não minta sobre o conhecimento de um idioma. Se souber, por exemplo, 
só o básico em inglês, não diga que seu nível é intermediário só pra impre-
ssionar. 

● Aliás, algumas empresas nem consideram mais o básico em inglês. Nesse 
caso, omita essa informação. 

 

● Informações Adicionais 

● Informe quaisquer outros dados que julgue significativos para a vaga. 

 

● Após digitar as qualificações, tecle Enter duas vezes e digite as suas in-
formações adicionais. 
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• Ex.:  

● Copie a formatação, deixando o tópico Informações Adicionais com e-
feito Negrito e tamanho 14 e as linhas abaixo do tópico com marcadores. 

• Exemplo:  

● O currículo ficou pronto. 

● Para salvar as alterações, clique no botão Salvar. 

 

● Verificando A Ortografia 

● Tecle F7 ou clique na guia Revisão e clique no botão Ortografia e Gra-
mática. 

 

● Verifique, no canto inferior direito, se o dicionário ativo é o Português. 

 

● Se encontrar uma palavra que não consta do dicionário interno do Word, 
o mesmo exibirá sugestões de correção. 

● Se você clicar no botão Ignorar, o Word ignora a palavra encontrada uma 
vez. Para ignorar todas as ocorrências da palavra, clique no botão Ignorar 
Tudo. 
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● Você pode escolher uma palavra sugerida e clicar no botão Alterar, para 
alterar a palavra uma vez, ou clicar no botão Alterar Tudo, para alterar 
todas as ocorrências dessa palavra. 

● Você pode clicar no botão Adicionar para adicionar a palavra ao dicioná-
rio do Word. 

• Ex.:  

● Quando a verificação ortográfica terminar, ou se nenhum erro for encon-
trado, a mensagem será exibida: 

 

● Salvando Seu Currículo Como PDF 

● O PDF (Portable Document Format) é um formato de arquivo portátil, 
desenvolvido pela Adobe Systems em 1993, para representar documen-
tos de maneira independente do aplicativo, do hardware e do sistema ope-
racional usados para criá-los. 
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● Clique em Arquivo, clique em Salvar como e escolha um local de gra-
vação. 

 

● Na caixa de diálogo Salvar como, escolha o tipo PDF. Mantenha o nome 
atual ou digite outro e clique no botão Salvar. 

 

● O arquivo será aberto automaticamente pelo programa visualizador de 
PDF instalado no computador. Depois de visualizá-lo, feche-o. 

● Muitas empresas preferem receber currículos no formato PDF, quando en-
viados via e-mail. 

● Imprimindo Seu Currículo 

● Após conferir se a impressora está ligada e sendo reconhecida pelo Win-
dows, insira uma folha A4 na mesma e tecle Ctrl+P. 

● Verifique se a impressora está pronta e ajuste o número de cópias. 
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• Para imprimir é só clicar no botão  

● Informação 

● Mantenha-se atualizado, informado. Leia jornais e livros, acesse a inter-
net, assista à tv), pois na 2ª fase, a da entrevista de emprego, você pode 
ser cobrado sobre atualidades. 

● Aprenda sobre a empresa, o que ela faz, situação no mercado, etc. 

 

Módulo 2 – Currículo Cronológico 

● Há três formatos gerais para a criação de um currículo: cronológico, 
funcional ou combinado ou misto (chamado ainda de cronológico -
funcional) que é uma mistura do cronológico e do funcional. 
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● Seu histórico de trabalho e o tipo de emprego desejado determinarão o 
estilo de layout a ser utilizado. 

● Currículos cronológicos são usados para demonstrar um crescimento está-
vel em uma carreira. Eles são indicados para alguém que procura um em-
prego que represente uma evolução na carreira. 

 

● Liste os empregos em ordem cronológica descendente (do mais recente 
para o mais antigo). 

 

● Inclua o nome da empresa, sua localização, sua função, suas tarefas e a 
sua data de permanência no emprego. 

● Liste toda a sua educação em ordem cronológica descendente (mais re-
cente em primeiro lugar). 
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● Inclua cursos técnicos e seminários nos quais você participou. 

 

● Se tiver um diploma, liste o nome do curso e o ano da formatura. 

 

● Caso ainda não seja diplomado, indique quantos anos você está no curso 
e a data esperada da formatura. 

● Após listar a experiência empregatícia e educacional, pode-se listar outras 
coisas importantes. Crie uma seção "Habilidades Especiais" com uma 
lista dessas coisas. 
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● Liste suas línguas, indicando seu nível de conhecimento (intermediário, a-
vançado ou fluente). 

 

● Vantagens Do Currículo Cronológico: 

� É o formato mais tradicional e aceito pela maioria dos departamentos 
de recursos humanos; 

� É fácil de ler e entender, já que está fortemente estruturado; 

� Ressalta sua estabilidade laboral e o aumento das responsabilidades 
ou das ascensões de cargos ocupados. 

 

● Quando não usar o currículo cronológico: 

� Se possuir pouca experiência profissional; 

� Quando necessitar esconder um aspecto menos favorável; 

� Quando a última experiência profissional não é a mais relevante para 
o cargo pretendido; 

� Quando houve muitas mudanças de emprego; 
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� Quando houve muitas mudanças de carreira. 

 

● Redigindo Currículos Cronológicos 

● Abra o Word. 

• Usando um modelo off-line (armazenado no computador): 

• Clique na opção  

● Clique na opção Computador e no botão Procurar. 

 

● Abra o arquivo "Currículo Cronológico (Modelo)", que está na pasta de 
arquivos de sala (C:\CGD\Como Montar Seu Curriculum). 

● Abriu o modelo no modo de leitura. 

● Clique no menu MODO DE EXIBIÇÃO e clique na opção Editar docu-
mento. 
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● Usando um modelo on-line: 

● Em Procurar modelos online, clique em Currículo. 

 

• Clique no modelo Currículo Cronológico  

● Para baixar o modelo é necessário estar conectado à internet. 

● Clique no botão   

● À esquerda do modelo, temos os campos para inserir o nome e o cargo 
(atual ou último) do candidato. 
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● Clique no campo Seu nome e digite seu nome. 

 

● Deixe com a fonte Arial, tamanho 20 e efeito Negrito. 

 

• Fica assim (exemplo):  

● Clique no campo Cargo, abaixo do nome, e digite seu cargo atual. 

• Ex.:  

● Abaixo do cargo, digite sua nacionalidade, idade, estado civil e quantidade 
de filhos, se tiver.  
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• Ex.:  

• Selecione os textos  

● Deixe com fonte Arial, tamanho 11 e cor de fonte preta. 

 

● Para substituir qualquer texto de dica pelo seu próprio texto, basta clicar 
nele e começar a digitar. 

● Clique no texto abaixo do tópico OBJETIVO e digite o seu objetivo. 

• Ex.:  

● No tópico Experiência, clique em cada campo e digite sua experiência 
profissional. 

• Ex.:  
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• Clique no sinal de Mais  

• Digite a nova entrada. Ex.:  

● No tópico Educação, entre com o ano de conclusão do curso mais recen-
te (ou indique que está em andamento e o provável ano da formatura). 
Entre com o nome da instituição de ensino e o nome do curso. 

• Ex.:  

● Selecione os textos e tecle Delete. 

 

• Tecle duas vezes Backspace  

• Clique no sinal de Mais  
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• Digite a nova entrada. Ex.:  

● Deixe o tópico REFERÊNCIAS com o nome "CURSOS DE APERFEIÇO-
AMENTO" e digite os cursos e os anos de conclusão. 

• Ex.:  

• Selecione o 1º curso  

• Clique no botão Configurações de Parágrafo. 

 

• Deixe o espaçamento Depois com 0 pt   

● Clique no botão OK. 

● Selecione os textos e tecle Ctrl+C para copiar.  

 

● Tecle End e tecle Enter. Tecle Ctrl+V para colar. 
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● Altere o texto e insira os cursos de Informática. 

● Exemplo: 

 

● Cole novamente e altere o texto para incluir suas atribuições. 

● Exemplo:  

 

● À esquerda do modelo, na parte inferior, deixe com seu endereço, tele-
fone e e-mail. 

• Deixe com a fonte Arial, tamanho 11  

● Clique à direita da linha vertical divisória para sair do campo. 

• Ex.:  

● Para selecionar todo o texto, tecle Ctrl+T. 

● Deixe com a fonte Arial, tamanho 11 e cor preta. 
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● Deixe os tópicos com efeito Negrito e tamanho 14: 

 

● Selecione a(s) responsabilidade(s) da 1ª experiência. 

 

● Clique no botão Configurações de Parágrafo. 

 

● Deixe o espaçamento Depois com 12 pontos e clique no botão OK. 
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● Fica assim: 

 

● Deixe assim: 

  

● Deixe os tópicos com tamanho 14 e efeito Negrito. 
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● Este modelo de currículo é um formulário com controles como Endereço, 
Telefone e E-mail. Vamos adicionar um controle para inserir o celular. 

● Clique no controle Telefone para exibir o título do controle e deixar em 
modo de edição. 

 

● Tecle End e Enter para ver que nada acontece. 

● Configurando Controles De Formulário 

● Clique em Arquivo e clique em Opções. 

 

● Clique em Personalizar Faixa de Opções e, à direita, marque a guia 
Desenvolvedor. 

 

● Clique no botão OK. 

• Clique na guia Desenvolvedor  
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● No grupo Controles, clique em Propriedades. 

 

● Exibiu o título do controle e o mesmo está sendo mostrado como Caixa 
Delimitadora. 

 

● Marque a opção Permitir retornos de carro e clique no botão OK. 

 

● Tecle Enter para ver que agora permite vários parágrafos. 

 

● Poder-se-ia digitar outro telefone (para recados, por exemplo) ou o celu-
lar. 

● Para retirar o espaçamento, tecle Backspace. 
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● Adicionando Controle De Conteúdo De Formulário 

• Clique em Modo de Design  

• Clique no local indicado e tecle Enter  

● Clique no botão Controle de Conteúdo Rich Text. 

 

• Clique em Propriedades  

● Na caixa de diálogo, deixe com o título "Celular" e clique no botão OK. 

 

• Fica assim:  
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● Para sair do modo de design, clique no botão Modo de Design. 

 

• Digite o celular. Ex.:  

● Tecle Esc para sair do modo de edição. 

• Fica assim:   

• Tecle Ctrl+Home  

• Clique no botão Salvar  

● Escolha o seu local de gravação. 

● Deixe com o nome "Currículo Cronológico" e clique no botão Salvar. 

● O currículo está pronto. É só alterar pelos seus dados e, depois, não se 
esquecer de passar o corretor ortográfico. 

● Convertendo Em Minúsculas 

• Ex.: Selecione o e-mail  
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● Clique no botão Maiúsculas e Minúsculas e clique em minúscula. 

 

• Fica assim:  

● Colocando Cada Palavra Em Maiúscula 

• Ex.: Selecione o texto  

● Clique no botão Maiúsculas e Minúsculas e clique em Colocar Cada 
Palavra em Maiúscula. 

 

• Fica assim:  

Módulo 3 – Currículo Funcional Ou Temático 

● Currículos funcionais focam em habilidades e experiências, e não em his-
tórico de emprego. Eles são indicados para quem tem buracos no histórico 
empregatício ou para quem ganhou experiência por ter trabalhado sozinho 
por um tempo. 
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● Permitem selecionar os pontos positivos, destacar as habilidades próprias 
e resultados conseguidos, ao mesmo tempo em que se omitem outros não 
desejados: períodos de desemprego e mudanças frequentes de trabalho. 

● Escolha este tipo de currículo se: 

� Está há muito tempo sem trabalhar e quer voltar a se incorporar ao 
mundo laboral; 

� Acaba de terminar um curso superior e não tem experiência a com-
provar; 

� Mudou frequentemente de cargo de trabalho; 

� Possui experiência como empresário, autônomo ou freelance. 

 

● Vantagens do currículo funcional: 

� Centra em suas capacidades e habilidades; 

� É mais flexível na organização da informação de conquistas e habilida-
des; 

� Facilita a inclusão de outras informações relacionadas, como interesses 
ou motivações; 

� Pode ser interessante para utilizar com as novas tecnologias. 

● Desvantagens do currículo funcional: 

� Não ressalta o nome das empresas em que já trabalhou, nem o tempo 
que esteve em cada lugar de trabalho; 

� Limita a descrição de cada cargo e suas responsabilidades. 

● Assim como com os empregos, você deve listar toda a sua educação em 
ordem cronológica, com sua mais recente graduação em primeiro lugar. 
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● Inclua qualquer nível de escolaridade, cursos técnicos ou estágios. 

● Se possuir um diploma, liste o nome do curso e o ano da formatura, senão 
insira o ano de início e a data esperada da formatura. 

 

● Para cada listagem, insira o nome da instituição, o endereço da mesma e 
o curso ou área de estudo. 

● Caso tenha recebido um prêmio especial ou certificado de reconhecimen-
to, liste-o aqui com o nome, a data e o propósito da premiação. Mostre 
que você é bem-sucedido e trabalhador ao adicionar o máximo de prêmios 
possível à lista. 

 

● Insira também os prêmios recebidos por trabalhos voluntários. Destaque 
as coisas pelas quais você foi reconhecido, independentemente da circuns-
tância. 

 

● Inclua subtítulos para o tipo de experiência que cada emprego lhe forne-
ceu, como "Experiência Administrativa", "Experiência Jurídica" ou 
"Experiência Financeira". 
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● Para cada emprego, certifique-se de incluir o nome da empresa, a cidade 
onde ela está localizada, sua função, suas tarefas e responsabilidades e 
seu tempo de serviço. 

● Dica: Para cada emprego, inclua um título "Conquistas", com duas ou 
três conquistas ou uma conquista grande. 

 

● Caso tenha feito muito trabalho voluntário em sua vida, indique-o em uma 
lista. Inclua o nome do programa, as datas em que você trabalhou nele e 
suas responsabilidades. 

 

● Use verbos de ação para descrever suas responsabilidades e conquistas. 
Exemplo: "Desenvolveu", "coordenou", "implantou". 

● Revise seu currículo várias vezes. Peça para que alguém o revise. Não 
confie cegamente em corretores ortográficos. 

● Redigindo Currículos Funcionais Ou Temáticos 

● Abra o Word. 
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● Usando um modelo off-line (armazenado no computador): 

• Clique na opção  

● Clique na opção Computador e no botão Procurar. 

 

● Abra o arquivo "Currículo Funcional (Modelo)", que está na pasta de 
arquivos de sala (C:\CGD\Como Montar Seu Curriculum). 

● Abriu o modelo no modo de leitura. 

● Clique no menu MODO DE EXIBIÇÃO e clique na opção Editar docu-
mento. 

 

● Usando um modelo on-line: 

● Clique em Currículo. 

 

● Use a barra de rolagem e clique em Currículo funcional (Ênfase na edu-
cação). 

• Clique no botão  e aguarde. 
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● Abriu o modelo: 

 

● O modelo está no formato de tabela, exibindo as guias Design e Layout. 

 

• Clique na guia Layout  

• Clique no botão Exibir Linhas de Grade  
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● Exibiu as linhas de grade da tabela: 

 

● Clique novamente no botão Exibir Linhas de Grade para ocultar as li-
nhas. 

 

● Um modelo ajuda a preencher o currículo, mas é necessário fazer alguns 
ajustes no mesmo. 

• Clique na guia  

● No grupo Configurar Página, clique em Tamanho e em A4. 
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● Clique em Margens e em Margens Personalizadas. 

 

● Deixe as margens com 2,5 cm e clique no botão OK. 

 

• Para selecionar a tabela, clique no ícone  

• Clique na guia  

● Ajuste a fonte para Arial, tamanho 11 e cor preta. 

 

● Digite seus dados pessoais e deixe seu nome com fonte tamanho 14 e e-
feito Negrito. 

• Ex.:  
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● Abaixo dos dados pessoais, digite suas habilidades: 

• Ex.:  

● Depois, digite o histórico educacional, em ordem cronológica descenden-
te: 
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● Deixe assim: 

 

● Continue a digitar o próximo emprego, de modo que o primeiro item da 
lista termine na próxima página: 
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● Termine a lista, deixando assim: 

 

● Faltou o objetivo, que na verdade, foi uma falha do modelo. Vamos inseri-
lo. 

● Insira o objetivo: 
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● Use o pincel de formatação e copie a formatação do texto "Resumo" 
para o texto "Objetivo: Gerente de Sistemas". 

 

● Deixe com espaçamento entre os textos, assim: 

 

● Sempre revise o texto para verificar erros e se ficou faltando algo impor-
tante, como o objetivo, por exemplo. 

● Quebrando Página 

● Clique no início do parágrafo indicado: 

 

● Clique na guia Inserir e em Quebra de Página. 
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● Deixou o parágrafo na próxima página, mantendo o cargo junto de suas 
realizações: 

 

● Tecle Ctrl+Home. 

• Clique no botão Salvar  

● Acesse o seu local de gravação e deixe com o nome "Currículo Funcio-
nal". 

 

● Clique no botão Salvar. 

● Clique no botão OK para converter o currículo para o formato de arquivo 
mais recente. 

● Feche o Word. 

● Carta de Apresentação 

● Cartas de apresentação são cartas personalizadas que acompanham o en-
vio de um currículo e apresentam uma candidatura, com o objetivo de 
conseguir um emprego na empresa contatada. 

● Muitos recrutadores veem as cartas de apresentação como reveladoras de 
traços importantes, tais como: 

� A sua forma de escrita; 

� O seu nível de profissionalismo; 

� Alguns traços indicadores da sua personalidade; 

� As suas orientações e objetivos de carreira. 
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● Funcionam como uma introdução à ação que está para vir e, por isso, de-
vem evidenciar alguns aspectos mais relevantes da sua experiência e da 
sua forma de ser. 

● São cartas simples, de cortesia, apenas para enunciar o cargo a que se 
candidata e os motivos da candidatura. 

 

● Regras gerais: 

� Devem obedecer às formalidades da posição do potencial empregador; 

� Devem ser diretas e concisas; 

� Devem apresentar uma linguagem simples, mas cuidadosa; 

� Devem ser sempre assinadas à mão; 

� Devem ser formatadas obedecendo às margens do papel e espaçar 
bem as linhas e parágrafos. O texto deve ser disposto de forma homo-
gênea sobre a folha, mantendo uma estrutura equilibrada; 

� Não devem ter grandes destaques ou sublinhados; 

� Devem ser diferentes e personalizadas para cada caso, de forma a res-
ponderem às características do emprego e da empresa em questão. 
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● Cartas de apresentação podem ser totalmente ignoradas por algumas em-
presas como podem ser essenciais para outras. 

 

● Coloque o nome e o cargo da pessoa - ou o departamento - para quem a 
carta será enviada. Ex.: Sr. Carlos Eduardo Silva - gerente geral. 

 

● Evite usar "Prezado" ou "Caro", seguido do nome, pois você não conhece 
a pessoa. "Prezado" significa "querido", "estimado". Como você pode es-
timar alguém que você não conhece? 
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● Coloque suas características profissionais e pessoais que chamem a a-
tenção do empregador para a vaga pretendida. Use o marketing pessoal. 

● A carta deverá ser sucinta, em tom formal e objetivo. Deve ser escrita em 
papel A4, em caso de entrega, ou enviada por e-mail, junto com o currícu-
lo. 

● Sempre assine a carta no final, com seu nome e telefones para contato, 
no caso da mesma ser impressa. 

 

● No primeiro parágrafo, coloque o motivo do envio do currículo, a área que 
deseja atuar e o seu interesse pela posição. 

 

● No segundo parágrafo, mencione sua formação acadêmica, evidencie suas 
qualidades, competências e objetivos, com a finalidade de chamar a aten-
ção do empregador. 

 

• Abra o Word. 
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● Usando um modelo off-line (armazenado no computador): 

• Clique na opção  

● Clique na opção Computador e no botão Procurar. 

 

● Abra o arquivo "Carta de Apresentação (Modelo)", que está na pasta 
de arquivos de sala (C:\CGD\Como Montar Seu Curriculum). 

● Abriu o modelo no modo de leitura. 

● Clique no menu MODO DE EXIBIÇÃO e clique na opção Editar docu-
mento. 

 

● Usando um modelo on-line: 

• Clique em Cartas  

• Clique no modelo Carta de Apresentação e clique no botão Criar. 

● Para selecionar todo o texto, tecle Ctrl+T. 
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• Deixe com fonte Arial e tamanho 11  

• Clique na guia  

● Clique em Margens e em Margens Personalizadas. 

 

● Deixe as margens com 2,5 cm e clique no botão OK. 

 

● Clique nos campos do cabeçalho e digite os dados pessoais, deixando as-
sim: 
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● Selecione a data atual, clicando no botão de seleção do campo Data e no 
botão Hoje. 

 

• Deixe assim:  

● Se você não souber o nome do destinatário, você pode ligar para a em-
presa perguntando ou simplesmente colocar "Recrutador(a)". 

● Digite a carta, como no exemplo abaixo: 

 

● Selecione os parágrafos e clique no botão Configurações de Parágrafo. 
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● Deixe com alinhamento justificado, recuo de primeira linha com 1,5 cm 
e espaçamento entre linhas de 1,5 linhas. Clique no botão OK. 

 

   

● Deixe com um espaçamento maior entre os parágrafos, teclando Enter a-
pós o destinatário. 

 

● No final da carta, insira seu nome e telefone e deixe com um espaçamento 
suficiente para assinar. 

 

● Passe o corretor ortográfico e salve o documento no seu local de gravação, 
com o nome "Carta de Apresentação". 
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● Feche o Word. 

● Anexando A Carta De Apresentação Ao Currículo 

● Se for imprimir o currículo, o ideal é deixar a carta de apresentação na 
primeira página do mesmo. 

● Se for enviar o currículo por e-mail, a carta deve ser enviada no corpo do 
e-mail para "chamar a atenção" e o currículo deve ser anexado, por pa-
drão. 

● Abra o documento , localizado na pasta de sala de aula, 
e tecle Esc.  

• Tecle  

● O ponteiro ficou posicionado após o último caractere do texto. 

 

• Para sair do campo Telefone, tecle  
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● Clique na guia Inserir e clique em Quebra de Página. 

 

● Na guia Inserir, no grupo Texto, clique na seta do botão Objeto e clique 
em Texto do Arquivo. 

 

● Acesse a pasta de sala de aula: 

 

• Clique duas vezes no documento:  

● Tecle Ctrl+Home. 

• Deixe o zoom com 45%  
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● Ficou com 3 páginas: a carta de apresentação na 1ª página e o currículo 
anexado nas páginas 2 e 3, que são exibidas no rodapé do currículo. 

 

• Deixe o zoom com 100%  

● Clique em Arquivo e em Salvar como. 

 

● Salve o documento no seu local de gravação, com o nome "Currículo 
Funcional com Carta de Apresentação". 

 

● Agora é só imprimir e entregar na empresa. 

● Feche o Word. 
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Módulo 4 – Currículo Combinado Ou Misto 

● 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. 

● Caso tenha desenvolvido uma habilidade específica ao trabalhar em vários 
campos relacionados, esse poderia ser o melhor currículo para você. 

● Visto que você escreverá um currículo de combinação, não há um formato 
estrito ou limites que precisem ser seguidos. Múltiplas pessoas criarão di-
ferentes tipos de currículos de combinação – portanto, foque naquilo em 
que você é bom. 

● Além de sua experiência educacional e empregatícia, você pode querer in-
cluir habilidades, premiações e conquistas, histórico como voluntário e 
qualificações especiais. 

 

● O currículo combinado, ou cronológico-funcional, é mais indicado para 
quem teve ou tem carreira sólida ou mudou poucas vezes de emprego/a-
tividade. 

● É o formato mais apreciado pelos profissionais de recrutamento. 

● Use-o quando: 

� Encontrar-se no topo da carreira; 

� Pretender mudar de empresa mas prosseguir no mesmo ramo de ativi-
dade; 

� Necessitar privilegiar a situação atual. 
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● Redigindo Currículo Combinado 

● O Word não tem um modelo específico para o currículo combinado. 

● Abra o Word e clique em Documento em branco. 

 

• Clique na guia  

● Deixe com o tamanho A4. 

 

● Clique em Margens e, se a opção "Última Configuração Personaliza-
da" estiver disponível com as margens em 2,5 cm, clique nela, senão cli-
que em Margens Personalizadas. 

 

Ou  
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● Se clicou em Margens Personalizadas, ajuste as margens para 2,5 cm 
e clique no botão OK. 

 

● Digite os dados pessoais e o objetivo, deixando-os centralizados. 

• Ex.:  

● Digite a situação empregatícia atual, assim: 

 

● Após digitar a situação atual, entre com a Formação Acadêmica e os 
Cursos de Aperfeiçoamento, usando a mesma formatação do tópico 
"Situação Atual". 
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● Digite a Experiência Profissional, com o período trabalhado, nome da 
empresa e seu ramo, cargo(s) exercido(s) e enfatize as atividades do car-
go atual. 

 

● Trabalhou em funções diferentes, nas épocas descritas, na mesma empre-
sa, KYZ Sistemas. 

 

● Digite as principais realizações e atividades, usando fonte Arial, tamanho 
11. 

 

● Usando a mesma estrutura, digite o outro emprego. 
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● No exemplo, os empregos estão na mesma área de Sistemas. 

 

● Salve o currículo no seu local de gravação com o nome "Currículo Combi-
nado". 

● Feche o Word. 

● Hoje, a grande maioria das empresas não recebe mais currículos impres-
sos, utilizando a internet para agilizar o processo de seleção. 

 

● Algumas empresas solicitam o envio do currículo para um e-mail específi-
co. Envie o currículo para o destinatário especificado, anexando-o ao e-
mail. 

● O arquivo deve estar, preferencialmente, em formato PDF, garantindo 
que o mesmo será aberto sem problemas de formatação. 
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● Envie seu documento a partir de um e-mail que você lê com frequência, 
garantindo que receberá e acessará uma possível mensagem de retorno 
a tempo, caso a empresa venha a se comunicar por este meio. 

● Lembre-se também de procurar na lista de spams. A mensagem que você 
tanto espera pode estar nela. 

 

● Enviando Carta De Apresentação E Currículo Por E-mail 

● Acesse a pasta de sala de aula e abra o documento "Carta de Apresenta-
ção". 

● Tecle Esc. 

● Deixe assim: 
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● Termine assim: 

 

● A carta está preparada para ser enviada por e-mail, não precisando do ca-
beçalho e da assinatura. 

● Algumas empresas podem solicitar que o preenchimento da carta seja rea-
lizado através do próprio sistema de recrutamento, outras podem solicitar 
envio através de e-mail ou por correspondência. 

● Não é necessário, mas você pode adicionar uma assinatura digital à carta 
de apresentação, caso possua uma. 

• Para selecionar toda a carta, tecle Ctrl+T. 

● Para copiar a carta, tecle Ctrl+C. 

● No seu programa de e-mail, você deve iniciar um novo e-mail, inserir o e-
mail da empresa ou do recrutador e o assunto. 
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● Você deve colar a carta copiada no corpo do e-mail, teclando Ctrl+V. 

 

● Feche a carta de apresentação, sem salvar. 

● Acesse o seu local de gravação e renomeie o currículo, assim: 

 

● Clique duas vezes no currículo para abri-lo. 

● Clique em Arquivo e em Salvar como. 
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● Escolha o formato PDF e mantenha o nome: 

 

● Clique no botão Salvar. 

● Feche o arquivo em PDF, caso o mesmo tenha sido aberto pelo programa 
visualizador de PDFs, e feche o Word. 

• De volta ao programa de e-mail, clique no botão  

● O currículo anexado deve ser exibido  

● Clique no botão para enviar o e-mail. 

 

Módulo 5 – Currículo On-Line 

● Muitas empresas recebem currículos a partir de áreas específicas de seus 
sites, mantendo-os cadastrados em um banco de dados, e utilizando-os 
quando do surgimento de vagas. 
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● Usando Sites De Empregos 

● Existem hoje, na internet, inúmeros sites para cadastrar seu currículo. 

 

● A empresa pode buscar por candidatos no Brasil inteiro usando essas pági-
nas. 

 

● Para deixar seu currículo em uma dessas páginas, gratuitamente, por 7 
dias, é necessário se cadastrar. 

● Os melhores portais de emprego são: 

� Manager Empregos - http://www.manager.com.br; 

� Catho - http://www.catho.com.br; 

� Curriculum - http://www.curriculum.com.br; 

� Empregos.com.br - http://www.empregos.com.br; 

� Infojobs - http://www.infojobs.com.br; 

● Acesse o site da Manager - http://www.manager.com.br. 
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● O site oferece o cadastro do seu currículo. 

 

● Basta digitar os dados e clicar no botão Cadastrar. 

 

● Seu currículo ficará disponível durante 7 dias, grátis, para visualizações 
das empresas. 
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● Você ainda receberá notícias de vagas por e-mail. 

 

● O site permite procurar por empregos. 

 

• Ex.: Digite:  

• Clique no botão  

● Exibiu a quantidade de vagas para o emprego procurado (vai variar con-
forme a data consultada): 
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● Exibe os detalhes das vagas, conforme vai-se navegando pela página. Exi-
be também o local da vaga e um botão para cadastrar seu currículo para 
a vaga: 

 

● À esquerda das vagas, pode-se filtrar a busca pelo(s) Estado(s). 

• Ex.:  

● Após selecionar o(s) Estado(s), deve-se clicar no botão Filtrar. 
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● Pode-se refinar a busca, filtrando por cidades e faixa salarial. 

• Ex.:    

● Use a roda do mouse para ver os resultados. 

 

● Abaixo das opções de filtro, clique no botão Limpar Todos Filtros. 

 

● Procure por um emprego de seu interesse. Filtre pelo seu Estado e Cidade 
e faixa salarial, se estiver disponível. 

● Acesse o endereço indicado e tecle Enter. 

 

● Pesquise os empregos por área e por região: 
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● Acesse o site da Catho – http://www.catho.com.br. 

• Acessou o site:  

● A Catho também oferece cadastro grátis de currículos por 7 dias. 

 

● Você também pode procurar por empregos e estágios. 

 

● Digite "operador de t" e clique em operador de telemarketing: 

 

● Clique na seta do botão para abrir as opções de filtro e clique no botão 
para selecionar os Estados: 
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● Marque os Estados de São Paulo e Rio de Janeiro e clique no botão OK. 

 

● Clique no botão para selecionar a região. Selecione Grande Rio de Já-
neiro e Grande São Paulo e clique no botão OK. 

 

● Clique no botão para selecionar as cidades. Selecione as cidades de São 
Paulo e Rio de Janeiro e clique no botão OK. 

 

● Clique no botão OK para aceitar os filtros. 

 

● Clique no botão buscar vagas. 

 

● Exibiu a quantidade de vagas para o emprego procurado nas cidades de 
São Paulo e Rio de Janeiro: 
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● Clique para visualizar as opções de ordenação: 

 

● À esquerda da página, você tem várias opções para refinar a busca. 

 

● Navegue pela página para visualizar as vagas encontradas. 
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● Você pode filtrar pelos anúncios mais recentes e pela faixa salarial. 

 

● Para saber mais sobre a vaga, basta clicar em "ver mais": 

 

● No topo da página, você pode alterar os filtros e selecionar outros Esta-
dos, regiões e cidades, além da faixa salarial e a data do anúncio. 
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● Você também pode procurar por outro emprego. 

 

● Altere para programador de computador, Estado de São Paulo, salário 
a partir de R$ 2.000,00, desmarcando a opção "Exibir vagas com salá-
rio a combinar" e anúncios da última semana. 

 

• Clique no botão  

• Exibe a(s) vaga(s) encontrada(s): 

 

● Procure por um emprego que você deseja e use os filtros necessários. 

● Clique no botão Voltar, do navegador, até exibir a página principal. 

● O site exibe a quantidade de vagas oferecidas, inclusive por setor. 
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● Exibe também a quantidade de vagas por ramo de atividade para o Estado 
selecionado: 

 

● Clique no seu Estado, no mapa, para visualizar as vagas existentes para 
o mesmo. 

● Clique no link para cadastrar seu currículo. 

 

● Cuidado: Se não quiser ser cobrado pelo serviço, você deve cancelá-lo a-
té o 7º dia corrido. 

 

● São 3 as etapas: cadastro, escolha do plano e completar o currículo on-li-
ne. 
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● Você pode importar seus dados pessoais das redes sociais LinkedIn e 
Facebook. 

 

● Cancele o cadastro e feche o navegador. 

● Acesse o site do Curriculum - http://www.curriculum.com.br. 

● Aqui você pode cadastrar seu currículo de graça, não só por 7 dias. 

 

● Procure por vagas na área de informática na cidade de Sorocaba: 

 

● Exibe as vagas encontradas: 
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● À Esquerda da página, você pode escolher a área de atuação, o cargo e o 
nível hierárquico: 

 

● Da mesma forma, procure pelo emprego que você deseja no seu Estado 
ou cidade. 

● Volte para a página principal. 

● Exibe também os empregos por Área e Estado: 
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● A base da página oferece vídeos com dicas para preparar um currículo. 

 

Clique no botão  

• Tecle  

● Antes de cadastrar seu currículo, clique no link para ler os termos e condi-
ções gerais para cadastramento. 

 

● Você poderá atualizar seu currículo sempre que precisar. 
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● O serviço é gratuito. 

 

● Leia o restante da página, caso tenha interesse em cadastrar seu currículo. 

● Feche a página e tecle Ctrl+Home para ir para o início da página. 

● Preencha os dados, seguindo as instruções. 

● No final, marque a caixa: 

 

• Clique no botão  

● Se por algum motivo você não puder cadastrar seu currículo (ou prefere 
cadastrar depois), basta clicar no botão Abandonar. 

● Para cadastrar o currículo, clique em Login. 

● Digite o apelido ou UCN, a senha e clique no botão Entrar. 

● Siga as instruções de cadastro. 

● Após cadastrar os dados, clique no botão Continuar no Grátis. 

● Clique em Minha Conta e em Sair. 

● Acesse o site do Empregos.com.br - http://www.empregos.com.br. 

● Aqui você também pode procurar por vagas e cadastrar seu currículo grá-
tis por 7 dias. 

 



86 Como Montar seu Currículo 

● As vagas são exibidas conforme você navega pela página, tendo a opção 
de enviar seu currículo. Você também pode refinar suas buscas à esquerda 
da página. 

 

● Para procurar por um emprego que você deseja, digite seu nome (1), 
selecione seu Estado (2) e clique em Encontrar (3). 

 

● Após visualizar as vagas, clique no link Currículos. 

 

● Pesquise por um emprego, escolha um Estado e clique em Encontrar. 

 

● Para visualizar um currículo, clique no link Visualizar este currículo. 
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● Acesse o site do Infojobs - http://www.infojobs.com.br. 

● Mais um excelente site para procurar empregos e cadastrar seu currículo 
de graça. 

 

● Também é possível cadastrar seu currículo de graça. 

 

● São muitas vagas de emprego e empresas cadastradas, aumentando, em 
muito, a chance de encontrar seu emprego ou ser encontrado por uma 
empresa. 

 

● Usando O LinkedIn 

● O LinkedIn é uma rede social de negócios usada por profissionais, com 
mais de 15 milhões de usuários somente no Brasil. 

 

● O principal propósito do site é permitir que usuários registrados possam 
manter uma lista detalhada de contatos de pessoas que eles conheçam e 
em quem confiem em empresas. As pessoas nessa lista são chamadas de 
conexões. 
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● Os usuários podem convidar qualquer um (seja um usuário LinkedIn ou 
não) para tornar-se uma conexão. 

 

● A lista de conexões pode ser usada de vários modos: 

� A rede de contatos acumulada facilita o conhecimento de profissionais 
através de seus contatos mútuos; 

� Isso pode ser usado para encontrar trabalhos, pessoas e oportunida-
des recomendadas por qualquer um na sua rede de contatos; 

� Os empregadores podem listar trabalhos e buscar por candidatos po-
tenciais; 
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� Todos os candidatos a emprego podem rever o perfil de contratação e 
descobrir qual dos seus contatos existentes poderia apresentá-lo aos 
empregadores. 

 

● Acesse o site do LinkedIn - https://br.linkedin.com. 

● Para se cadastrar é rápido, basta digitar seu nome e sobrenome, um e-
mail (profissional) e uma senha. 

 

● Após digitar, basta clicar no botão Cadastre-se agora. 

 

● Você pode, simplesmente, procurar por algum colega. 
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● Ao se logar, você pode procurar por empregos. 

 

● Você pode editar seu perfil para atualizá-lo. 

 

● No seu perfil, você tem o histórico profissional: 
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● Tem seus Idiomas e competências: 

 

● E tem sua formação acadêmica: 

 

● Você pode ver quem viu seu perfil: 
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● Você visualiza suas conexões e suas respectivas conexões, podendo fazer 
convites para se conectar a você, ampliando a rede de conexões 

 

● O LinkedIn é uma excelente forma de se manter em contato com ami-
gos, colegas e conhecer novos profissionais. 

● Através do LinkedIn, você também recebe regularmente e-mails com 
propostas de emprego. 

● Tenha um perfil completo no LinkedIn. As redes sociais são cada vez 
mais utilizadas por recrutadores e o LinkedIn é a primeira rede social a 
ser analisada. 
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● O LinkedIn pode lhe trazer maior visibilidade na internet, uma vez que o 
Google e outros mecanismos de busca tendem a trazer esses resultados 
em suas primeiras páginas, ao digitar o nome de uma pessoa. 

 

● Dica: Você também pode acrescentar seu perfil do LinkedIn no seu cur-
rículo, juntamente com seu e-mail. 

● Gerando Currículo On-Line 

● Acesse o site http://www.geradordecurriculo.com.br. 

● O site gera um currículo grátis para você. 

 

● A vantagem de se fazer o currículo on-line é que não é necessário um edi-
tor de texto, como o Word, e pode ser feito em qualquer lugar com cone-
xão à internet. 

● O Processo é realmente rápido, em torno de 1 minuto para criar um CV 
simples, sem muito conteúdo. 

 

● Preencha os dados, usando os campos para digitar, e a tecla Tab para a-
cessar o próximo campo. 
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● Quando terminar, clique no botão Gerar Meu Curriculum. 

 

● Clique no link Curriculum Gerado com o botão direito e clique em Salvar 
link como. 

 

 

● Deixe com o nome sugerido ou digite o nome desejado. Selecione um local 
de gravação e clique no botão Salvar. 
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● Acesse o seu local de gravação e clique duplo no currículo gerado. 

 

● Abriu o currículo no seu visualizador de PDF: 

 

● Feche o visualizador de PDF, o site Gerador de currículo e o seu local 
de gravação. 

 

 
 
 

FIM DA APOSTILA 
Método CGD ® - Todos os direitos reservados. 

Protegidos pela Lei 5988 de 14/12/1973. 
Nenhuma parte desta apostila poderá ser copiada sem pré-

via autorização. 
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Anotações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


