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A concorrência por uma oportunidade de emprego está cada vez mais acirrada, principalmente 

em consequência da globalização. Dessa forma, precisamos estar atentos e preparados para as 

mudanças e as exigências impostas pelo mercado de trabalho.

Esta cartilha foi desenvolvida para os alunos e egressos do Senac/SC com o intuito de fornecer 

dicas de como se preparar e se portar em uma entrevista.

Nosso objetivo é sensibilizá-lo sobre a importância de elaborar uma estratégia de marketing 

pessoal que promova essa empresa chamada você!

APRESENTAÇÃO



Assim como o currículo, a etapa da entrevista é 

imprescindível e eliminatória, sendo assim, você deve 

planejá-la com atenção.

1 Planejamento da Entrevista:
• Conhecer a empresa em que você está participando de 

um processo de seleção;

• Atualizar o seu currículo para a entrevista em questão;

• Estar atualizado com informações do que está 

acontecendo na região e no mundo;

Tem por objetivo desvendar as competências técnicas e comportamentais dos pré-

selecionados. Além disso, a entrevista serve para dar subsídios ao entrevistador, sanar suas 

dúvidas e contribuir na seleção do melhor candidato disponível.

É neste momento que o candidato deve demonstrar suas habilidades e seus conhecimentos 

técnicos, enfatizando as competências relacionadas à oportunidade em questão.

ENTREVISTA

• Utilizar roupas adequadas para uma entrevista de 

emprego. Algumas sugestões para mulheres são: não 

utilizar roupas curtas, decotadas, transparentes ou com 

brilho, bem como bijuterias e maquiagem em excesso. E 

para os homens, não utilizar boné e evitar camisetas.

• É interessante que você reflita sobre sua vida 

profissional, possivelmente você terá que responder 

questões relacionadas a ela.

• Você deve tomar cuidado com o que posta nas redes 

sociais.

Fui chamado para uma entrevista, e agora?



Lembre-se, hoje em dia há muitas 

maneiras de se obter informações sobre 

um candidato a uma vaga de emprego, 

por isso jamais minta em entrevistas, 

essa atitude pode acabar com  

uma ótima oportunidade de emprego!
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2 Entrevista:
• Seja pontual, o ideal é chegar no local de 
entrevista um pouco mais cedo.

• Olhe sempre nos olhos do entrevistador, seja 
transparente e sincero;

• Informe o que você tem feito para melhorar os 
seus pontos negativos;

• Seja breve, responda apenas o que foi perguntado;

• Cuide para não cair em contradição;

• Não fale mal do seu antigo emprego, pois o 
entrevistador entende que você também pode 
queimar a empresa em questão;

• Tire suas dúvidas sobre a proposta de trabalho: 
atividade, horários e salário.
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