
Como se apresentar numa entrevista de emprego 
 

Conseguiu a tão esperada entrevista de emprego? Mas e agora? O que fazer? O que vestir? O 

que falar?  

São inúmeras as dúvidas, mais tenha calma, relaxe e leia as nossas dicas sobre como se 

apresentar e conquistar o emprego dos sonhos. 

 

Afinal, qual é o objetivo da entrevista? 

 

O objetivo é medir a postura, as atitudes e os conhecimentos técnicos de cada candidato. 

Através da entrevista, a empresa obtém informações que lhe permitem comparar os pontos 

fortes e fracos de cada um. O recrutador, irá escolher a pessoa que melhor atende as 

necessidades da empresa. 

 

Como se apresentar? 

 

Uma boa apresentação, vai além de uma boa roupa, na maioria das vezes, nossos gestos, 

falam muito mais do que nossas palavras. Tente sempre alcançar as seguintes atribuições: 

-Ter costas eretas; 

-Andar correto; 

-Voz pausada e agradável; 

-Postura firme. 

 

Claro que o traje também deve ser impecável, juntamente com barba bem aparada, unhas 

limpas, cabelos penteados, sapato engraxado e perfume leve. 

 

 

O que Falar? 

 

Fique sempre calmo, seja verdadeiro, não cruze os braços e olhe nos olhos do entrevistador. 

Fale das suas principais qualificações profissionais e acadêmicas. Tente sempre relacionar suas 

experiências com a vaga de interesse. 

Comente sobre a empresa, mostre que você pesquisou sobre ela e que se identifica com a sua 

missão.  

Tenha sempre respostas objetivas, claras e diretas, sempre demonstrando ser o ideal para a 

vaga, tente vender os seus serviços e faça valer suas competências. 

 

Tipos de entrevista  

 

Na primeira etapa, geralmente a entrevista é em grupo, nesse caso o selecionador irá verificar 

as características, tais como: 

 

-Iniciativa; 

-Liderança; 

-Criatividade; 

-Determinação; 

-Desprendimento; 



-Conhecimento; 

-Facilidade de relacionamento. 

 

Essas características, são observadas por meio de dinâmicas. Portanto, não há como estar 

totalmente preparado para essa etapa, o que será analisado é o seu comportamento diante de 

determinada situação. Procure agir o mais natural possível. 

 

Na segunda e geralmente última etapa, a entrevista é pessoal, por isso é a mais importante. O 

número de concorrentes terá diminuído e você está próximo de conseguir a vaga. O 

entrevistador, irá fazer inúmeras perguntas e vocês irão conversar um bom tempo. Fale um 

pouco mais sobre sua personalidade, seu histórico profissional e suas experiências, as 

perguntas que fugirem dessa abordagem, deverão ter respostas curtas e objetivas.   

Evite falar alto demais, rir exageradamente e não ignore nada do que ele está dizendo. Alguns 

entrevistadores costumam deixar os candidatos muito à vontade, mantenha em mente que 

você está falando do seu futuro, e não de futebol com seus amigos.  

Nunca utilize gírias, fale o português correto. Tente ser bem humorado, tenha sempre um 

rosto alegre e um leve sorriso. Porém não extrapole. 

Não fale mal do seu último emprego, nem do seu ex-chefe, por pior que ele tenha sido, falar 

mal irá colocá-lo em má posição diante do recrutador. 

 

 

Não seja modesto, lembre-se, você está vendendo um produto: seu serviço. Se não mostrar 

que esse produto tem qualidade, quem vai querer compra-lo?  

Não tenha medo de escutar um não, isso acontece com todo mundo um dia, e caso aconteça, 

erga a cabeça e tente novamente, a persistência é a chave para o sucesso.  

Essas dicas, com certeza irão te ajudar. Porém a vitória depende de você. Boa sorte! 

 

 

 


