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cumprimente, seja educado.
Às vezes, a pessoa já está tão
desanimada por causa do
desemprego, que demonstra
em seu corpo cansaço, ansiedade e tristeza”, informa.
der ao que for perguntado
com segurança e assertividade é essencial. Preste atenção à postura e à forma de
comunicação. Fale a língua
portuguesa de maneira correta, sem gírias. Sente-se
adequadamente na cadeira,

ANUNCIE NA

lhorar. Você saberá que não é
por não ter dado o melhor de
si, mas por outras questões
que podem até fugir do controle, como outra pessoa com
mais expertise técnica, por
exemplo. Da mesma forma,
quando aprovado, entenda
que estudar nunca é demais.
Perceba que aprimorar-se é
essencial e que aquele é mais
um passo de carreira, que
exigirá dedicação e desenvolvimento contínuos.”

APRIMORAMENTO
A consultora observa
que a reprovação não deve
ser considerada como algo
pessoal. “Faça uma análise
sincera sobre sua carreira,
currículo, respostas dadas ao
recrutador e veja como me-
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PROATIVA
Cristiane Costa de Almeida, de 44 anos, hoje tem uma
loja em São Paulo, mas, antes
disso, passou por situações
em que teve que disputar
vagas de emprego. “Sempre

procurei ser proativa e buscar informações sobre as
empresas que gostaria de
trabalhar para estar preparada na hora da entrevista. Em
uma época recente, disputei
uma vaga para uma empresa
que prestava serviços eletrotécnicos. Não é uma área que
contrata mulheres, mas me
preparei fisicamente e mentalmente para as atividades.
Fiz treinamento dentro da
área, concorri com 50 homens e passei”, lembra.
Ela se recorda que as situações sempre testavam
sua capacidade. “Não é fácil
enfrentar o estresse de lidar
com o público na hora em
que você tem que fazer um
corte de energia. O trabalho
também era pesado, mas
acredito que o que me manteve firme foi o fato de ter a
direção de Deus. Sempre procurei agregar para trazer algo
para as empresas nas quais
trabalhei e é isso que busco
hoje na minha loja, que os
meus funcionários tenham a
mesma postura que a minha
e se tornem melhores a cada
dia”, avalia.

