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Como agir para ganhar a
vaga de emprego durante
um processo seletivo?
Eduardo Prestes
elsprestes@sp.universal.org.br

P

ara quem busca uma
colocação no mercado de trabalho, passar
por processos seletivos pode ser uma verdadeira
guerra. A Folha Universal
conversou com a consultora
de carreira e master coach
Luciane Vecchio para saber
como proceder ao concorrer
a uma vaga de emprego.

ESPÍRITO DE DONO
É essencial apresentar um
currículo que conte de forma
objetiva e com bom conteúdo a trajetória profissional.
“Preste atenção ao perfil solicitado: quanto por cento
daquele perfil você atende?
Entenda o posicionamento
da empresa no mercado, o
negócio, as questões financeiras
que envolvam

a organização, sua visão e
missão e o seu papel social.
As empresas valorizam isso
e também aqueles que desejam crescer na empresa, com
o que é chamado de ‘espírito
de dono’ ou ‘ownership’”, explica Luciane.

ESTUDO DA CARREIRA
Para muitos candidatos,
um dos dilemas é responder
a perguntas difíceis. “A maioria vai para uma entrevista
sem se preparar, deixando
para responder e se lembrar
do que será questionado
naquela hora. Isso, aliado
ao nervosismo, certamente
contribuirá para o fracasso
no processo. Mas, se a pessoa
se conhece bem, saberá falar
de si ainda que seja colocada
em ‘saias justas’.” Ela lembra
o que poderá ser questiona-

Durante a conversa com o recrutador, é
importante demonstrar segurança. Preste
atenção na postura e na comunicação
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Antes de ser empresária, Cristiane
Costa se preparou para conquistar
a vaga de emprego que desejou

Para muitos
candidatos, um dos
dilemas durante a
entrevista é responder
a perguntas difíceis

do: “sobre o seu comportamento, motivos de saída das
empresas, atividades realizadas, liderança de equipe,
relacionamento
interpessoal e se preparar para os
conteúdos que ela já sabe
que são mais complicados”.

MENTE POSITIVA
Na opinião de Luciane, o
candidato precisa acreditar
em si mesmo. “Respon-

