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Nesta cartilha pretendo compartilhar 
com você algumas dicas de como 
participar de uma entrevista de 
emprego. Falarei sobre o que é a 
Entrevista de Emprego, os pontos de 
atenção para antes da entrevista, o que 
falar na entrevista de emprego e darei 
sugestão para o imigrante que pretende 
concorrer a uma vaga de emprego no concorrer a uma vaga de emprego no 
Brasil.
Lembro que todos os tópicos aqui 
descritos são apenas uma sugestão para 
realização de uma entrevista de 
emprego. 

Boa leitura!

Flávia Arpini

Flávia Arpini, consultora de 
coaching e profissional com 
larga experiência a migrantes 
e refugiados.



1) O que é a entrevista de emprego?

Depois de encontrar uma vaga que tem tudo a ver com o seu perfil, você se 
candidata, o RH da empresa vê o seu currículo e logo em seguida entra em contato 
com você para marcar uma entrevista.
É neste momento que o recrutador vai conhecer você melhor, entendendo se o seu 
perfil está de acordo com a vaga e se você tem compatibilidade com a cultura da 
empresa. É uma das etapas mais importantes de qualquer processo seletivo e, por 
isso, é fundamental que você tenha uma boa performance.isso, é fundamental que você tenha uma boa performance.

Não fique com receio de demonstrar nervosismo neste momento. 
Os recrutadores sabem que é absolutamente normal o candidato
demonstrar este comportamento. Se a voz falhou ou a fala saiu 
engasgada em algum momento da entrevista, não se preocupe. 
Isso é absolutamente normal tendo em vista a tensão que envolve 
os candidatos nessas horas.



Para suavizar feche os olhos, respire fundo 3 vezes inspirando profundamente, e 
soltando o ar bem calmamente. Com isto sua respiração, que é uma das responsáveis 
por este processo se equilibrará e sua tendência é estar mais calmo e centrado neste 
momento. 
O importante é você não esquecer que o seu entrevistador já passou por isto em 
algum momento da vida dele.

2) Pontos de  atenção  para antes da  entrevista

a.Tenha cuidado e coerência nas mídias sociais
Se você está nas mídias sociais, por mais que tente proteger
sua privacidade, pode estar certo de que o recrutador já 
deu uma espiadinha no que você anda fazendo por lá. 
Portanto, vale a velha recomendação de pensar antes de postar
qualquer coisa. Além disso, na hora da entrevista, seja coerente com seu perfil 
virtual.



b.Estude fundo a empresa
Nem sempre no primeiro contato o entrevistador vai falar o nome da empresa para 
qual você está participando de uma entrevista. Isto acontece, pois muitas empresas 
terceirizam a primeira entrevista com uma agência de recursos humanos.
Quando isto acontecer não tem problema, basta você avisar ao entrevistador da 
empresa que não foi informado sobre o nome. Mas se disserem para você o nome 
busque estudar à fundo a empresa.

Leia o web site da empresa, pesquise notícias sobre a empresa, procure conhecer o 
produto ou serviço que a empresa oferece.produto ou serviço que a empresa oferece.
Se souber o nome do entrevistador, busque saber sobre seu histórico profissional. 
Isto pode ajudar você a se preparar melhor.
Estude os valores e a missão da empresa para se alinhar àquilo que é conhecido no 
meio do RH como fit cultural.
Esse estudo ajuda a saber se a empresa é mais tradicional ou despojada, como é o 
perfil dos colaboradores e até auxilia a escolher a melhor roupa para a entrevista de 
emprego.



c. Estude seu currículo
Sabendo o que a vaga está solicitando procure estudar seu currículo 
e relembre as experiências que teve que são semelhantes às que a 
vaga solicita.
Identifique nas suas experiências as que têm mais relação com a 
vaga. Relembre situações em que você aplicou habilidades como 
inteligência emocional, liderança ou produtividade.
Durante a entrevista, o recrutador pode fazer perguntas relacionadas às suas 
experiências anteriores e situações específicas em que você aplicou suas experiências anteriores e situações específicas em que você aplicou suas 
competências. Mesmo que você não saiba exatamente o que será perguntado, 
estudar o seu currículo te prepara melhor para isso.
Outra orientação importante é você sempre manter o foco no seu currículo.

d. Pesquise sobre perguntas comuns realizadas em entrevistas

Estude as perguntas mais comuns e elabore as respostas de maneira genuína e 
verdadeira.Não existe resposta certa ou errada, o que conta é a percepção do 
recrutador diante da resposta. 



Seja ela qual for a pergunta se você pesquisou sobre a companhia e sua cultura, você 
pode tentar se preparar para responder algo que pode surgir. Por exemplo, se 
autonomia é um valor da organização, pense em como explicaria como você saber 
lidar bem com esse valor durante o dia a dia.

Existem algumas perguntas comuns em entrevistas e processos seletivos:

• Me conte sobre você.
• Por que você quer trabalhar para nós?• Por que você quer trabalhar para nós?
• Do que você mais se orgulha? / Quais são suas maiores  conquistas?
• Quais são os seus pontos fortes e a desenvolver?
• Onde você se vê em cinco anos?
• Por que devemos contratá-lo?
• Você trabalha bem em equipe, me conte algo que tenha acontecido que você 
demonstrou esta competência?
• Quais são as suas expectativas de salário?
• Você tem alguma pergunta?



Algumas perguntas mesmo sendo comuns são aquilo que chamamos de “tendão de 
Aquiles” dos candidatos.
A pergunta sobre sua pretensão salarial é para muitos candidatos a mais difícil de ser 
respondida. Procure não determinar um valor. Diga que está aberto a negociações e 
aceita uma proposta. Se houver insistência, dê uma margem, mas sem dizer que “só 
aceita o cargo se receber X. também vale dizer que pode negociar. No entanto, se 
você está mudando de trabalho, uma resposta razoável é mencionar que não 
gostaria de ganhar menos do que está ganhando, exceto se os benefícios forem 
compensadores.compensadores.

Nunca conte uma mentira, ou aumente uma coisinha aqui e outra ali. É muito 
arriscado em qualquer tipo de entrevista de emprego.
O recrutador – lembre-se disso – é uma pessoa treinada para perceber 
esses deslizes. Ele faz isso o dia inteiro e tem experiência no assunto.
Seja coerente em suas respostas.
Jamais fale mal das empresas em que já trabalhou, em qualquer hipótese. 
Até para tecer uma crítica, se necessário, haja de maneira polida e discreta.



e. Pesquise sobre o local da entrevista

Se a entrevista for online encontre um local adequado para a entrevista online, que 
encontre um ambiente fechado e que não sofra com interferências. Não esqueça de 
avisar as pessoas da sua casa que você estará em uma entrevista.
Certifique-se de que você está com a conexão adequada, em um ambiente em que 
ela funcione bem. Em alguns casos, vale a pena usar a internet do seu celular para 
garantir que a conexão não caia durante a entrevista.
O fundo da sua imagem não pode aparecer mais do que você. Procure por um fundo O fundo da sua imagem não pode aparecer mais do que você. Procure por um fundo 
neutro, uma parede sem muitos objetos e que não chamem 
tanto a atenção. O enquadramento é muito importante 
também. 
O ideal é manter o equilíbrio, mostrando parte do fundo e o
seu rosto também. Enquadre a câmera para que mostre 
da altura do seu peito até acima do seu rosto. Assim, você 
terá espaço para gesticular também e não passa uma 
impressão de “sufocamento” na imagem.



Se você estiver realizando a entrevista pelo celular coloque-o no modo “não 
perturbe”, isto garante que não apareçam notificações na sua tela durante a 
entrevista, ajuda você a manter o foco, e mostra para o recrutador que a sua atenção 
está plena naquele momento.
Posicione a tela do recrutador próximo à sua câmera. Dessa maneira, você consegue 
olhar para o recrutador durante a entrevista e ainda mantém o olhar direto na 
câmera dando a sensação de estar “olho no olho” com o recrutador.

f. Escolha um vestuário de acordo com o momento

Na hora de escolher o que vestir na entrevista, procure algo que combine 
com sua área de atuação. O ideal é usar uma roupa bem cuidada, mas 
com que você se sinta confortável (e não como se estivesse usando 
uma fantasia). Na dúvida, prefira cores neutras e formas simples. 



3) O que falar em uma entrevista de emprego?

Como esse é o momento de você vender sua imagem, é preciso 
saber como se comportar e, sobretudo, o que falar em uma 
entrevista de emprego.
Fique também atento a todos os seus gestos desde o momento em que chegar à 
empresa. Você pode estar sendo analisado já na recepção, na forma como trata o 
atendente. 
Dias antes da entrevista de emprego, pare para pensar nas situações mais Dias antes da entrevista de emprego, pare para pensar nas situações mais 
importantes da sua vida profissional. O ideal é que você selecione de 5 a 10 situações 
e avalie o papel que você desempenhou em cada uma, o que você aprendeu, quais 
foram os desafios etc.
Se você nunca trabalhou, pode pensar nas principais situações da sua vida escolar ou 
em família, por exemplo. O importante é explorar as experiências que você já 
passou.
Em toda entrevista de emprego, um dos pontos altos é demonstrar seu diferencial 
competitivo por meio de suas competências técnicas e suas características pessoais.



As competências técnicas representam seus conhecimentos técnicos. Formação 
profissional, cursos de capacitação, idiomas falados, domínio de tecnologias e 
sistemas de informação, cargos de gestão assumidos previamente etc.

As competências comportamentais são suas habilidades comportamentais e de 
relacionamento interpessoal, como empatia, comunicação, resiliência, liderança, 
flexibilidade, gestão de tempo e resultados, capacidade de solucionar problemas etc.

Não deixe de lado suas experiências em outras áreas, ainda que elas sejam menos 
relevantes para o cargo pretendido. Como uma das principais estratégias de RH nas relevantes para o cargo pretendido. Como uma das principais estratégias de RH nas 
empresas hoje é a criação de times multiprofissionais, ter uma visão holística sobre o 
mundo é essencial.
Além dos valores que você gerou nas empresas em que trabalhou, lembre-se 
também de abordar o aprendizado para o desenvolvimento profissional.
Promoções, novos projetos e equipes ensinaram o quê? Quais as novidades em cada 
etapa da carreira merecem destaque, na sua opinião?
O olho no olho é um elemento muito importante na entrevista presencial.
mesmo que você esteja sob pressão, nervoso, ansioso, tente ser você mesmo na 
conversa com o entrevistador.



4)Se você é um imigrante no Brasil e vai fazer uma entrevista de 
emprego...

O entrevistador sabe através de seu currículo que você não é brasileiro. Sendo assim, 
não tem importância que seu vocabulário não seja fluente. Lembre-se: só é fluente 
quem nasceu no país da entrevista, mesmo assim pode também cometer erros.
Como a entrevista será feita, na maioria das vezes, em português, você pode treinar 
as palavras quando estiver fazendo o exercício sugerido no item 2 desta cartilha 
“Pontos de atenção para antes da entrevista”.“Pontos de atenção para antes da entrevista”.
Para que o exercício o ajude sugiro que responda em seu idioma de origem e traduza 
para o português com as palavras comuns do seu vocabulário da língua portuguesa. 
Isto ajudará a manter a lembrar as palavras no momento da entrevista e a manter a 
calma.

Para que o exercício o ajude sugiro que responda em seu idioma de origem e traduza 
para o português com as palavras comuns do seu vocabulário da língua portuguesa. 
Isto ajudará a manter a lembrar as palavras no momento da entrevista e a manter a 
calma.


