
EMPREGOS EM CABO FRIO

TUTORIAL PARA CONSEGUIR

EMPREGO EM CABO FRIO E REGIÃO.



CURRÍCULO

• O currículo é o recurso mais tradicional e eficaz para conseguir um emprego. Ele

deve ser restrito, contendo apenas os dados pessoais, escolares e profissionais do

candidato. Ele deve ser dividido em tópicos, está organizado e com todos os dados

atualizados. É importante citar no currículo apenas as três mais recentes

experiências de trabalho.



CRIANDO O CURRÍCULO VIRTUAL

• Recomendo criar o currículo virtual pelo Word ou peloAplicativo de Celular 

'Curriculum VitaeApp', disponível para IOS no APP STORE e Android no PLAY 

STORE. Salvando o currículo virtual em Formato de PDF, para poder ser enviado 

por E-MAIL ou WHATSAPP.

• Caso não consiga criar o currículo pelo Word ou pelo Aplicativo 'Curriculum 

Vitae App', e tenha currículo físico em mãos, recomendo instalar o Aplicativo de 

Celular 'Scanner Mini', ele escaneia o seu currículo físico e o transforma em 

Imagem de PDF no seu celular.



FIQUE DE OLHO NAS VAGAS

• A internet é um ótimo aliado das pessoas que estão em busca de emprego. Procurar

informação de vagas na internet e nos sites pode compactar o tempo de busca. Todavia, é

preciso analisar se a vaga se emcaixa em seu perfil de trabalho. Tenha o hábito de olhar

os classificados dos anuncios todos os dias.

• Estabeleça uma rotina. Selecione lugares para entregar currículos. Vá pessoalmente à

empresa que está oferecendo vagas de trabalho. Isso é visto pelo empregador como um

ponto positivo, pois demonstra interesse pelo emprego.



ESTEJA PRONTO

• Quando bate a necessidade de arrumar um emprego é necessário flexibilidade, ou seja,

não podemos ficar limitados a apenas uma área.

• Quando as empresas resolvem contratar um funcionário através de currículo, ela busca

contato através de telefone ou e-mail. Mantenha-os sempre atualizados e cheque-os

diariamente.Há empresas que testam candidatos pela checagem diária do E-mail.

• Se atuar em outras áreas de trabalho que não seja a sua não é o seu objetivo, demonstre

ao menos que você possui disponibilidade de trabalhar em outras regiões.



ESTEJA ABERTO A PROPOSTAS

• Não estabeleça salário e nem saia correndo caso o salário oferecido não é o desejável.

Em todo caso, ficar sem trabalho é pior do que não ganhar bem.

• A melhor época de conseguir um trabalho temporário é durante as datas

comemorativas. Mostre esforço e determinação, pois muitos empregos

temporários acabam se tornando efetivo. (Dica Importante)

https://canaldoensino.com.br/blog/7-sites-de-empregos-temporarios


COMPORTE-SE NA ENTREVISTA

• O seu comportamento é totalmente avaliado numa entrevista de emprego. Demonstre

segurança e habilidades, porém não se mostre sabedor de tudo, abra espaço para falar sobre o

que precisa melhorar enquanto profissional.

• Demonstre Interesse. Durante as entrevistas de emprego passe demonstração de interesse

em fazer parte da empresa.

• Algumas empresas contratam funcionários mediante processo seletivo. Nesse contexto é

importante estudar conteúdos das disciplinas e métodos de processo seletivo, básicos para

garantir aprovação.



BUSCANDO EMPREGO PESSOALMENTE
VOCÊ PRECISA GASTAR SOLA DE SAPATO!

• Para acelerar o seu processo para conseguir ser contratado, não basta só enviar currículo pela internet e 

abandonar as ruas, você precisa ir até as lojas e entregar o currículo pessoalmente para o responsável do 

comércio, nunca para o funcionário, pois este pode te queimar, antes mesmo do seu currículo chegar para o 

responsável.

• Caso o responsável não esteja presente, volte outra hora, mas não deixe visível para o funcionário que você 

busca emprego.

• Ex: "Olá, o responsavel do comércio se encontra?" 'Se sim', o funcionário irá te levar até ele, e você em 

baixo tom, irá se apresentar para o responsável e oferecer o currículo, sempre respeitando a hierarquia que 

o gerente exerce.

• Situação 2: Caso o responsável não esteja no comércio, agradeça, Ex: "ok, obrigado(a)" e saia. Não diga mais 

que o indispensável para o funcionário, pois dizer algo a mais, o mesmo pode usar isso contra você, 

Aprenda e caia fora de fofoca!



REFERÊNCIAS PARA ENTREGA DE CURRÍCULOS

• Cabo Frio:

Avenida Ézio Cardoso da 

Fonseca, Jardim Esperança.

Rodovia Amaral Peixoto, 

Unamar.
Avenida Joaquim Nogueira, 

São Cristovão
Shopping Park 

Lagos, Cabo Frio

Avenida Teixeira e 

Souza, Cabo Frio



INVISTA EM VOCÊ

• Você precisa se visualizar com o emprego e ir lutar, só assim irá conseguir o emprego

que tanto precisa, em um momento tão difícil no país.

• Reciclagem é superimportante para um bom profissional. Se atualizar na profissão através

de cursos e palestras é de grande valia. Vale a pena dá uma olhada na internet para vê se

dispõe de algum curso gratuito.

• Se você chegou até aqui, você já é um vencedor, pois mostra a sua vontade e fome de

conseguir o que quer!VÁA LUTA!


