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DEMONSTRE INTERESSE

• Demonstrar interesse pela empresa e pela vaga ofertada é fundamental 

para se dar bem em uma entrevista. Para isso, procure estar munido de todas 

as informações relativas ao cargo oferecido, à organização, seus produtos e 

serviços, seu histórico, valores, entre outras informações que julgar 

necessárias.



SEJA SINCERO

• Esta é outra dica muito importante para os candidatos que participarão de um 

processo seletivo: procure ser o mais verdadeiro possível e não invente competências 

que não tem e nem experiências profissionais que não adquiriu. Mentir no processo 

seletivo pode te prejudicar futuramente, principalmente se for ocupar um cargo em 

que não está devidamente qualificado a exercer.

• Lembre-se de que os entrevistadores têm total competência para identificar quando 

você está sendo verdadeiro ou não. Portanto, tome cuidado para não manchar sua 

imagem profissional e perder uma valiosa oportunidade de trabalho.



SEJA PONTUAL

• Ser pontual demonstra interesse, responsabilidade e comprometimento com a 

organização. O ideal é chegar com 15 minutos de antecedência e, se for 

atrasar por algum motivo, ligue e avise. Não há nada mais desagradável 

que ficar esperando por alguém que não vai aparecer.

• Evite chegar muito antes do horário combinado, pois você pode ficar muito 

tempo esperando. Lembre-se que uma entrevista não tem um horário 

específico para começar e terminar, ela varia de recrutador para recrutador.



ATENÇÃO AO SEU VESTUÁRIO

• Ainda que você seja jovem e descolado, é importante saber que existe o chamado dress code empresarial, ou 

seja, um código de vestimentas que orienta sobre o que os profissionais devem usar ou não em seu trabalho. Cada 

empresa tem o seu código. Por isso, ao ser chamado para uma entrevista de emprego, escolha suas roupas 

corretamente, buscando sempre adequar-se a ele.

• Para homens (calça e camisa social, sapato), por exemplo, são sempre assertivos. Para mulheres (blusas sociais, 

sem decotes profundos ou transparências, saia na altura dos joelhos e não muito coladas, calças e sapatos não 

muito chamativos) são boas pedidas.

• Em alguns casos, uma peça jeans: camisete, camisa ou calça também podem ser combinadas com outras mais 

formais. Evite ir vestido de short, saias ou blusas curtas, bonés (porque tampam seu rosto), muitos adereços e 

maquiagem forte e também camisas de times esportivos ou da seleção. Ah, evite ainda usar muito perfume ou 

fragrâncias muito fortes também.

• Tudo é uma questão de bom senso e do perfil da empresa. Caso ela seja mais formal e exija roupas mais formais 

também, é importante se informar para que na entrevista você escolha a roupa adequada e deixe uma boa 

impressão.

http://www.jrmcoaching.com.br/blog/dress-code-empresarial-isto-existe-como-aplicar/


INFORME-SE SOBRE A EMPRESA

• Antes de ir para sua primeira entrevista de emprego, procure na internet 

informações sobre a empresa. Visite o site da organização, informe-se sobre 

sua história, ramo de atuação, produtos e serviços e, desde já, vá pensando no 

que você poderá agregar de positivo a ela, pois esta pode ser uma pergunta 

do seu selecionador.



CONHEÇA SEUS PONTOS FORTES E AQUELES QUE 
PRECISAM DE MELHORIA

• Em entrevistas de emprego, são bem comuns perguntas como: “Quais são suas 

principais habilidades?”, “Quais são seus pontos fracos?”, “Como você se vê 

profissionalmente no futuro?”, “Onde pretende estar daqui a 5 ou 10 anos”.

• Para responder a estas questões de maneira satisfatória, é importante que 

você se conheça e saiba quais são suas principais habilidades e talentos, além 

d as fraquezas e o que pode ser melhorado.

• Procure fazer uma lista de suas competências e pontos que precisam de 

melhoria antes de participar da entrevista. Isso evita que você seja pego de 

surpresa e não saiba responder alguma pergunta específica sobre o seu perfil.



FAÇA UM BOM MARKETING PESSOAL

• Já ouviu falar que a primeira impressão é a que fica? Pois bem, esta frase se aplica também a um processo seletivo.

• Fazer um bom marketing pessoal é fundamental para ser visto com bons olhos pelos entrevistadores. O que significa “vender o 

seu peixe” da melhor maneira possível. O marketing pessoal está relacionado à:

• Comunicação verbal efetiva – Seja claro e objetivo em suas respostas, tomando cuidado para não falar demais e ser cansativo 

ou falar pouco e deixar de mostrar suas qualidades e talentos;

• Linguagem corporal – a forma como você se comporta durante uma entrevista de emprego diz muito sobre você e sua 

personalidade. Por isso, fique atento a seus gestos e atitudes, e como eles podem ser interpretados pelos recrutadores.

• Mexer demais as mãos, por exemplo, pode demonstrar nervosismo e ansiedade. Por isso, o ideal é ter o total controle de seu 

corpo e tomar cuidado para não gesticular demais.

• Aparência física – O cuidado e zelo com sua aparência e vestimentas podem contribuir positivamente no momento da 

contratação. Por isso, cuide para que o seu “cartão de visitas” esteja bem apresentável.

• Escolha uma roupa adequada ao perfil da organização. Se for uma empresa mais formal, por exemplo, opte pelos terninhos 

para as mulheres, e trajes sociais para os homens. Procure manter o corte de cabelo e a barba em dia e evitar acessórios 

chamativos. Nestes casos, menos é sempre mais!

http://www.jrmcoaching.com.br/blog/desenvolvimento-pessoal/marketing-pessoal-dicas-para-promover-suas-habilidades/


EVITE FALAR DEMAIS

• Mesmo se a entrevista tiver um clima descontraído, evite falar demais sobre 

você. Esse tipo de conduta pode fazer com que você relate informações 

irrelevantes e que tirem o foco da entrevista, além da possibilidade de criar 

uma imagem de egocentrismo e causar uma impressão ruim ao entrevistador.



PARA MAIS INFORMAÇÕES 
E RECEBER OFERTAS DE EMPREGOS


