


I. 4

II. 9

III. 13

IV. 15

IV. 16

V. 18



Qual a relevância do currículo no processo de 

recrutamento e seleção das empresas? 

Um bom currículo é a garantia de sucesso em um processo seletivo. Afinal, por 
meio dele você começa a conquistar a atenção de um recrutador. Portanto, deve 
ser um documento completo, mas direto e objetivo.

O currículo é a porta de entrada para um processo seletivo. Afinal, na maioria das 
vezes, ele é o primeiro contato entre a empresa e o candidato. Assim, deve ser 
uma apresentação que chame a atenção.

Geralmente, as empresas utilizam o currículo como primeira etapa de seus 
processos. Portanto, os interessados devem encaminhar o documento para a 
avaliação. Em seguida, podem ocorrer outras fases como:

●Entrevistas;
●Processos de seleção;
●Avaliação;
●Dinâmicas;
●Provas.

Caso deseje participar de uma seleção ou já tem oportunidades, 
tenha muita atenção com seu currículo, porque ele pode garantir o 
seu sucesso.



Há certos dados que todo currículo precisa ter, mas há alguns

cuidados na hora de colocá-los no seu documento!



Informações que seu currículo deve ter

Todo currículo tem informações que são essenciais. Ou seja, dados que devem estar em seu documento, 
mas com a apresentação correta. Além disso, é a primeira impressão que a empresa terá sobre você.

Segundo uma pesquisa realizada pela Catho, 30% dos recrutadores eliminam um currículo em 10 
segundos. Então, se seu conteúdo não for de qualidade o interesse em continuar a leitura pode ser 
mínimo.
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As suas informações pessoais são essenciais no 
currículo. Portanto, deve informar:
• Nome completo;
• E-mail;
• Telefone de contato;
• Cidade em que mora.

Exemplo
Um bom exemplo de apresentação dos dados 
pessoais em seu currículo é:

• Luciana Duarte
• lucianaduarte@gmail.com
• (99) 99999-9999
• São Paulo/SP

A seguir, entenda quais as informações essenciais e como devem ser apresentadas em seu currículo.

Dados Pessoais

Neste caso, você deve ser direito e claro sobre 
sua pretensão. Ou seja, o que deseja alcançar 
enquanto pessoa no ambiente de trabalho. Aliás, 
poucas pessoas adicionam esta informação, 
então é um diferencial.

Exemplo de objetivos
A seguir, veja três exemplos de como construir 
um bom objetivo:

1. Busco uma oportunidade para experiências 
desafiadoras em minha carreira. Assim, tenho 
potencial para exercer as funções e evoluir na 
atuação;

2. Desejo colaborar com o ambiente de trabalho 
e colocar em evidência minhas habilidades 
para um resultado de excelência;

3. Procuro uma oportunidade na área de 
atuação em que possa visar novas 
perspectivas de futuro e crescimento.

Objetivo Pessoal
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Informações que seu currículo deve ter
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Elas são as suas habilidades, ou seja, o que está 
apto a cumprir de acordo com sua experiência. 
Contudo, aqui não se trata de habilidades com 
certificado, mas habilidades que você adquiriu ao 
longo do tempo.

Exemplo
Esta também é uma informação que deve ser 
direta. Portanto, veja exemplos de três áreas de 
atuação:

• Jornalismo: redação de artigos, apuração, 
publicação de conteúdos online, elaboração de 
pautas;

• Finanças: criação de balancetes, emissão de 
relatórios, elaboração de documentos fiscais;

• Gestão de Pessoas: recrutamento, criação de 
plano de carreira, acompanhamento do 
desenvolvimento pessoal e profissional.

Qualificações

A formação, nada mais é do que apresentar a sua 
graduação, pós, mestrado, MBA e afins. Então, é 
uma formação essencial, ainda mais para vagas 
de áreas técnicas.

Além disso, é por meio desses dados que o 
recrutador pode avaliar seu conhecimento. 
Portanto, deve-se adicionar:

• Tipo do curso (por exemplo, graduação, pós, 
mestrado);

• Título do curso;
• Instituição de ensino;
• Cidade em que foi realizado;
• Período do curso (caso não tenha terminado);
• Período de conclusão (os anos em que a 

graduação foi feita).

Exemplo
A seguir, veja a melhor forma de apresentar as 
informações sobre sua formação acadêmica:

• Graduação em Administração - Unesp (São 
Paulo/SP) - 2011 a 2014;

• Mestrado em Jornalismo Investigativo - USP 
(São Paulo/SP) - 2021 (em curso).

Formação

Um diferencial ainda muito apreciado pelos 
recrutadores é sua proficiência em outros 
idiomas. Portanto, é essencial que apresente em 
seu currículo quais as línguas que fala e escreve 
sem dificuldade.

Há casos, inclusive, que este é um requisito 
obrigatório. Ou seja, na descrição da vaga 
anunciam que necessitam de uma pessoa com 
habilidade em um idioma específico.

Exemplo
Esta é uma informação bem simples, do qual, 
basta apresentar seu nível de ensino. Não precisa 
informar a escola em que estudou, apenas se for 
um grande diferencial. Portanto, um bom 
exemplo é:

• Nível avançado em inglês, com habilidade de 
conversação;

• Nível intermediário em espanhol, com 
habilidade em escrita e conversação.

Idiomas

Outra informação de grande relevância no 
currículo são suas experiências. Afinal, é o 
momento em mostrar em quais áreas e locais 
você atuou. Além disso, transmite credibilidade 
sobre sua atuação.
Há duas situações que podem acontecer neste 
caso, quem possui experiência e quem não. 
Então, a seguir veja um exemplo de como inserir 
a informação. Bem como, uma dica para os 
iniciantes.

Exemplo
Liste todas as suas experiências de trabalho que 
sejam relevantes. Portanto, caso tenha 
trabalhado em muitos locais, foque naqueles que 
trazem experiência na área desejada. Além disso, 
a sugestão é que nunca seja mais de cinco ou 
seis empresas.

Em questão de ordem, coloque sempre da mais 
recente para a mais antiga. Assim, informe o 
nome da empresa, período em que trabalhou, 
uma breve descrição, cargo ocupado e suas 
atividades. Por exemplo:

• Grupo Tecnologia da Comunicação (2019-
2021) 

Empresa especializada em assessoria na área de 
tecnologia da comunicação.
Cargo: Assistente de Marketing;
Atividades: produção de releases, conteúdo 
jornalístico, assessoria de imprensa.

Experiências Anteriores

Dicas para quem nunca teve trabalho 
registrado

Caso não tenha uma experiência 
profissional é importante que reforce 
outras situações que elevam seu 
aprendizado. Então, veja dicas do que 
pode ser adicionado em seu currículo:

• Estágios;
• Atividades voluntárias.
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As atividades podem ser:

• Estágios;
• Atividades voluntárias;
• Cursos técnicos;
• Experiências no exterior;
• Eventos de relevância.

Neste caso, devem ser incluídas em seu currículo 
apenas aquelas que realmente fazem diferença 
em seu currículo. Ou seja, as que possuem mais 
destaque, relevância e importância.

Para inserir é preciso colocar:

• O título da atividade;
• Onde foi realizada (instituição);
• Local;
• Data.

Assim, caso queira, o recrutador pode verificar a 
veracidade dos fatos. Em geral, essas 
informações são importantes para mostrar o 
quão você está antenado nas novidades dos 
assuntos. Bem como, o seu interesse por 
conhecimento.

Exemplo
Veja a seguir um exemplo de como inserir os 
dados de forma direta:

• Curso de SEO, pelo Plugcitários. São Paulo/SP, 
2021.

Atividades Extracurriculares

Cursos profissionalizantes
Para os cursos também vale a mesma lógica. 
Portanto, adicione apenas aqueles que são de 
relevância. Por exemplo, se está concorrendo a 
uma vaga em administração, não deve colocar 
uma atividade de corte e costura.

Avalie sempre quais informações são boas para 
seu recrutador. Além disso, veja o que pode 
melhorar seu currículo e demonstrar experiência.

Informações que seu currículo deve ter
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Currículo Cronológico: como organizar as 

informações

É comum que as pessoas tenham dúvidas se o 
currículo deve seguir uma ordem ou não. Mas, 
recomenda-se que faça assim, para que o 
recrutador acompanhe a sua evolução.

Portanto, ao ordenar suas formações e 
experiências sempre inicie pelo mais recente. 
Por exemplo, se estiver fazendo uma pós, 
coloque ela primeiro do que a graduação.

O mesmo vale para as experiências. Então, 
adicione o seu trabalho mais recente, até os 
primeiros que teve.

Por fim, é importante ressaltar que não adianta 
apenas colocar experiências para impressionar. 
Ou seja, adicionar informações que não são 
relevantes para aumentar seu currículo. Sempre 
tenha foco.

O que deve ser adicionado

Como dito acima, é importante que adicione os 
dados para validar sua formação ou 
experiência. Portanto, não esqueça de:

• Citar a modalidade de seu estudo;

• A instituição de ensino;

• Cidade em que realizou o curso;

• Ano de graduação;

• Período que está cursando.

Caso seja experiência profissional, coloque em 
seu currículo:

• Empresa em que atuou;

• Cargo ocupado;

• Tempo de trabalho;

• Atividades realizadas.

Dessa forma, é possível que acompanhem sua 
evolução ao longo do tempo, bem como, vejam 
qual a experiência que você possui.

Organização

Não esqueça de sempre ser organizado com 
seus dados. Portanto, mantenha o padrão de 
fonte e espaçamento. Além disso, siga as 
regras para adicionar todas as informações em 
cada tópico.

Cada detalhe é uma forma de demonstrar 
cuidado e atenção. Então, faça tudo com 
delicadeza para conseguir a sua vaga de 
emprego.
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Pecar pelo excesso ou mentir pode fazer você perder muitas

oportunidades! É importante ficar atento ao que evitar no CV.



O que evitar a todo custo no currículo

Você já viu as informações que são necessárias no currículo, mas é importante saber o que evitar. Afinal, é 
uma forma de fazer com que erros não aconteçam e que sua apresentação seja de excelência. 

Muitas vezes as pessoas pecam pelo excesso de dados e pelo desleixo. Portanto, veja os dois principais 
pontos de atenção que devem ser evitados a todo custo.
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É essencial que todas as informações sejam verdadeiras. Até porque, as empresas checam os dados e mentir 
pode custar a sua vaga. Além disso, você não irá impressionar os recrutadores com mentiras.

Pode ser que tenha medo de ter pouca experiência ou de não encantar, mas em hipótese alguma minta nas 
informações. Por exemplo, adicionar cursos que não foram feitos, graduações ou experiências.

Due Diligence
Para garantir que os candidatos não mintam é comum que as empresas apliquem o Due Diligence. Ou seja, um 
processo de investigação para avaliar se todas as informações são verídicas.
Portanto, no caso dos currículos, eles podem:

• Solicitar comprovante de residência;
• Pedir uma cópia de certificados;
• Ligar para antigos empregadores;
• Conferir com empresas anteriores sua participação;
• Aplicar prova de proficiência em idiomas.

Coloque no seu currículo apenas o que pode provar, assim se evita possíveis problemas futuros. Além disso, há 
chances de ser desclassificado caso algo desse tipo aconteça.

Mentiras
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O que evitar a todo custo no Currículo

Um erro básico e que pode te prejudicar são os 
dados desatualizados, ainda mais os de contato. 
Afinal, o recrutador pode tentar um contato por 
eles e não conseguir. Portanto, sempre verifique 
antes de enviar um de seus currículos.

Lembre-se de periodicamente atualizar suas 
informações, assim, garante que não cometerá 
este erro. Aliás, fazendo isso, sempre terá um 
currículo pronto para ser encaminhado em 
qualquer situação.

Manter seu currículo atualizado é essencial, 
porque você nunca sabe quando uma 
oportunidade pode surgir. Então, ter seu 
documento pronto pode poupar trabalho e 
garantir uma vaga.

Assim, revise seu currículo de forma periódica, 
assegurando que todos os dados estejam 
atualizados e que não há nenhum erro de escrita.

Dados desatualizados

Antes de preparar seu currículo, verifique a vaga 
que está concorrendo. Sendo assim, não adianta 
falar sobre sua experiência de marketing se a 
vaga é para motorista, por exemplo. 

Ter foco é essencial para ganhar um destaque na 
avaliação. Então, coloque apenas aquelas 
informações e experiências que agregam na área 
em que deseja atuar.

Informações não relevantes para o cargo

Jamais faça reclamações sobre empregos 
anteriores. Afinal, quando a empresa ver isso 
pode ter certa insegurança com você. Porque se 
fez uma vez, quem garante que não reclame 
sobre eles também.

Tente sempre ressaltar os aprendizados que teve 
em outra empresa. Assim, demonstra que é uma 
pessoa positiva e focada no crescimento.

Não tente ganhar a confiança elogiando a 
empresa ou você mesmo. Por exemplo, 
colocando que é um “profissional excepcional e 
incrível”. Aliás, isso pode soar como arrogância e 
não ser bem-visto.

A princípio, evite os elogios genéricos, que não 
demonstram conhecimento. Bem como os 
exageros, para que não tenham uma má 
impressão de você.

Elogios genéricos

Não adianta adicionar dados apenas para 
impressionar. Ou então, colocar muitas 
informações para conseguir um grande número 
de páginas. Afinal, isso pode fazer com que o 
recrutador perca o interesse.

Portanto, evite dados como:

• Peso e altura;
• Signo;
• Comentários aleatórios;
• Foto;
• RG e CPF.

Excesso de detalhes e dados irrelevantes Reclamação de empregos anteriores

Há empresas que solicitam a pretensão salarial 
no currículo, mas se não houver nada é melhor 
que não coloque. Aliás, isso pode desclassificá-
lo. Por exemplo, o recrutador vê que está pedindo 
uma quantia alta e prefere nem continuar a 
leitura.

A pretensão é um bom assunto para ser 
discutido em uma próxima fase. Afinal, eles já 
conhecem um pouco mais sobre você e o quanto 
pode agregar para a empresa.

Interesse
Outro ponto importante é o seu interesse pela 
empresa. Ou seja, ao colocar a pretensão, seu 
foco está direcionado apenas para o dinheiro e 
não para o crescimento pessoal e profissional. 
Portanto, tenha cuidado.

Pretensão salarial sem ser solicitado

Excesso de detalhes e dados irrelevantes
irrelevantes
Foi-se o tempo em que histórico escolar era uma 
informação para currículo. Portanto, não adicione 
dados como notas e faltas. Afinal, não agregam 
em nada para a seletiva.

Caso queira destacar alguma conquista, a melhor 
opção é a fase de entrevistas. Assim, pode 
apresentar fatos que sejam relevantes para 
despertar o interesse da empresa.

O bom currículo é objetivo, claro e sucinto, com informações 
relevantes para o cargo sendo disputado. Por isso, escolha 
muito bem suas palavras e quais dados irá colocar no CV.
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Polêmica da foto e rede sociais: colocar ou não

no currículo?

A foto é sempre uma questão que gera 
muitas dúvidas. Isso porque, algumas 
pessoas recomendam que coloque, afinal, 
traz uma relação mais próxima. Entretanto, 
há quem julgue como desnecessário.

Caso adicione uma foto é importante se 
atentar a detalhes como:

● Escolha uma imagem profissional;
● Cuidado com o ambiente e iluminação;
● Opte por uma posse mais tradicional;
● Não use roupas e nem maquiagem 
exagerada;
● Cuidado com sua aparência.

Já em questão das redes sociais, é 
importante que selecione bem o que colocar. 
Aliás, pense em quais conteúdos posta, 
porque eles podem ser analisados pelos 
recrutadores. Então, indica-se que divulgue 
apenas:

● LinkedIn;
● Blog pessoal.

Jamais compartilhe links de redes sociais 
que não tenham um cunho profissional. 
Pense apenas no que é necessário para sua 
seleção.
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PDF ou Word: qual melhor formato para enviar seu currículo?

Para encaminhar seu currículo, opte sempre pelo PDF, porque ele não é um documento 
editável. Ou seja, o arquivo será apenas de visualização. Já o Word, permite que as 
informações sejam alteradas.
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Facilidade
Além disso, o PDF é um documento mais leve e que pode facilmente ser encaminhado por e-mail e até mesmo 
Whatsapp, se precisar. Então, o recrutador pode acessá-lo facilmente sempre que precisar.

Currículo em JPG
Atualmente é comum que as empresas peçam um currículo pelo Whatsapp. Sendo assim, você ainda pode optar 
pelo arquivo JPG, de fácil visualização. Contudo, deve ter cuidado para que seja uma imagem de alta qualidade.

Diferente do PDF, que necessita de um programa instalado para execução, a imagem pode ser aberta em todos 
os aparelhos. Mas, é necessário que tenha informações mais sucintas, para ficar mais visível e de fácil 
entendimento.

Currículo em vídeo
Além dos formatos citados acima você também pode criar um currículo em vídeo. É um novo formato e que pode 
garantir um destaque maior para você. Afinal, é a chance de já se apresentar e encantar os recrutadores.

O primeiro passo é saber quando enviá-lo, porque não é um modelo comum. Portanto, opte pela opção em vídeo 
apenas quando for solicitado por uma empresa. Assim, você deve gravar o arquivo específico para ela.

A seguir, entenda quais os cuidados que deve ter para garantir a qualidade de sua produção. Bem como, dicas 
para conseguir um resultado de excelência.
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Currículo em Vídeo: cuidados a tomar

Cuidados com a gravação
Há alguns pontos de atenção para que seu 
vídeo fique bom. Então, veja quais são eles 
antes de gravar:

• Prepare um roteiro do que será falado;
• Escolha um local bem iluminado;
• Cuidado com exageros em roupas e 

maquiagem;
• Opte por uma câmera de boa resolução 

para gravar;
• Caso o som do aparelho seja baixo, utilize 

um microfone na gravação;
• Não faça um vídeo longo;
• Edite seu vídeo, se necessário, e adicione 

algumas informações em texto;
• Fale calmamente para que possa ser 

entendido;
• Cuidado com sons ambiente que possam 

atrapalhar seu vídeo;
• Grave no formato MP4 e com a melhor 

resolução disponível.

Considerando todos esses pontos, as 
chances de ter um bom vídeo são maiores. 
Portanto, antes de produzir seu vídeo confira 
se este checklist está completo.

O que falar em seu vídeo
Um dos pontos mais importantes de seu 
vídeo é o roteiro. Afinal, ele garante que não 

esqueça nenhuma informação. Mas, é 
preciso cuidado para que não tenha 
exageros, por exemplo, uso de gírias, dados 
desnecessários.

A seguir, veja os tópicos que devem conter 
em seu vídeo:

• Apresentação;
• Objetivo pessoal;
• Formações;
• Experiências;
• Atividades extracurriculares;
• Outros dados, caso for solicitado.

De modo geral, é como se você estivesse 
lendo seu currículo para o recrutador. Porém, 
tenha atenção para não ser algo monótono. 

Seja espontâneo
Evite ao máximo ler as informações, porque 
torna seu vídeo mais cansativo. Assim, nesse 
formato é interessante que você conte suas 
experiências e fale sobre você de forma 
espontânea.

Vale ressaltar que ser espontâneo não é ser 
informal. Portanto, ainda tenha cuidado com 
gírias e outros dialetos que não cabem neste 
momento.
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Entenda como usar a rede social para conseguir seu emprego sem

sair de casa!



Currículo no LinkedIn: como tirar máximo proveito da rede 
social
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O LinkedIn é a maior rede social com foco profissional. Então, se está procurando uma vaga de emprego 
é essencial que tenha uma conta. Mas, não apenas isso, é preciso que seu currículo esteja adicionado 
nela.

A própria rede social oferece os campos que devem ser preenchidos, facilitando a sua apresentação. 
Portanto, basta escrever o que cada um deles solicita, sempre de forma clara, direta, mas que ressalte 
seus pontos positivos.

Dicas de currículo perfeito no LinkedIn
Para que seu perfil fique mais chamativo, há alguns detalhes que devem prestar atenção. Por exemplo:

• Escolha uma imagem de perfil que seja de qualidade e mais sóbria;
• Explicite suas habilidades;
• Tenha um resumo que fale bem quem você é;
• Detalhe suas experiências acadêmicas e profissionais;
• Personalize a URL do perfil;
• Crie conteúdo na sua área para ganhar credibilidade.

Ao aplicar essas dicas, você terá a certeza de que seu perfil está apto para ser visto pelos recrutadores.

Quando usar o Linkedin
O LinkedIn é uma ferramenta de uso constante. Ou seja, tenha sempre um perfil atualizado e que possa 
ser encaminhado para as oportunidades que surgirem. Além disso, pode ser anexado ao seu currículo.

Também é comum que as empresas solicitem o seu perfil. Por fim, pode ser que o próprio recrutador 
encontre sua página na rede e entre em contato.
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Confira todos os pontos que você precisa verificar no seu currículo

para encantar qualquer recrutador!



Checklist do Currículo Perfeito

Ter um currículo perfeito não é tão difícil 
quanto parece. Afinal, o importante é que 
tenha atenção e cuidado para preencher 
todas as informações corretas. 

Então, para finalizar, veja este checklist com 
tudo que deve fazer e não pode esquecer.

Além disso, aqui vão algumas dicas de 
leituras para você se aprofundar nas dicas 
do Via Fortuna para ter um processo de 
seleção tranquilo e de sucesso! 

Tenho certeza que essas dicas te fazer ser 
desejado por qualquer recrutado:

• Como enviar mensagem para 
recrutadores no LinkedIn

• Como usar o LinkedIn para conseguir 
emprego

• 7 dicas de sites para anunciar seu 
currículo

• 4 Dicas para conseguir um emprego sem 
experiência

Mão na massa! CURRÍCULO TRADICIONAL (PDF)
(PDF)

CURRÍCULO EM VÍDEO CURRÍCULO NO LINKEDIN

Seu currículo contém: dados pessoais, 
objetivo, qualificações, formação, idiomas, 
experiências, atividades extracurriculares.

Você organizou as informações em ordem 
do mais recente para o mais antigo.

A linguagem está clara, objetiva e sem erros 
de português.

Não há nenhuma mentira ou dados 
desatualizados em seu currículo.

Todas as informações estão coerentes com 
o cargo sendo pleiteado.

Não há dados irrelevantes, elogios 
genéricos, reclamações e histórico escolar.

O documento está salvo em PDF.

Você preparou um roteiro claro e objetivo 
com todas as informações importantes.

O local de gravação está bem iluminado.

Não está com roupas e maquiagem 
exageradas.

A câmera tem boa resolução.

O microfone está no volume adequado, sem 
ruídos.

O vídeo está curto, objetivo e claro.

Você adicionou algumas informações em 
texto no vídeo para destacar o tópico.

Sua fala está calma, fácil de ser 
compreendida e espontânea.

O ambiente da gravação é silencioso, sem 
barulhos externos que possam atrapalhar.

Vídeo está salvo no formato MP4 com a 
melhor resolução disponível.

A foto de perfil é mais sóbria, bem 
iluminada e de qualidade.

Seu resumo está claro, objetivo e mostra 
quem você é.

O perfil está com todas as informações 
preenchidas.

Suas experiências acadêmicas e 
profissionais estão bem detalhadas.

A URL do perfil está personalizada com seu 
nome.

Você começou a publicar conteúdos na sua 
área para ganhar credibilidade.
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https://viafortuna.com.br/como-enviar-mensagem-para-recrutador-no-linkedin/
https://viafortuna.com.br/como-usar-o-linkedin-para-conseguir-emprego/
https://viafortuna.com.br/onde-anunciar-curriculo/
https://viafortuna.com.br/como-conseguir-um-emprego-sem-experiencia/
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