
A importância do seu currículo na busca 

pela vaga de emprego 

 

Trabalhando há alguns anos com processos de Recrutamento e Seleção, tive a 

oportunidade de analisar milhares de currículos. 

Pessoas desempregadas e desesperadas para conseguir uma recolocação. Pessoas 

empregadas e buscando uma nova oportunidade de trabalho. Pessoas entrando no 

mercado de trabalho e buscando uma primeira oportunidade. 

De uma forma geral, todos com um objetivo em comum... ser contratado para a vaga 

que almejava! Em meio a crise econômica que o país enfrenta há algum tempo, as 

pessoas começaram a enfrentar dificuldade em conseguir um novo emprego. 



As vagas foram diminuindo... 

Quem estava empregado, começou a pensar duas vezes em trocar de emprego, por 

conta da instabilidade do mercado. Para quem estava desempregado, a 

competitividade só aumentou. Quem estava procurando o primeiro emprego sentiu 

dificuldades em iniciar uma carreira profissional. 

Eu abria uma vaga "X", e choviam também currículos "Y" e "Z". Frases do tipos se 

tornaram comum ao corpo do E-mail: "Eu aceito qualquer coisa"; ou "O que tiver 

disponível; ou "Pode ser fora da minha área". O cenário havia mudado, era nítido que 

o desespero havia batido pra muitos. Quanto mais currículos recebia, com mais clareza 

percebia a dificuldade de MUITOS candidatos em se apresentar às empresas. 

E tudo começa pelo famoso "Currículo (ou Curriculum) Vitae"! 

Currículos com erros grotescos de formação, erros ortográficos, informações falsas, 

ausência de informações fundamentais, informações desnecessárias... é vasto o campo 

de "falhas" cometidas pelos candidatos ao enviarem seus currículos. 

Muitos candidatos são eliminados nessa etapa da peneira mais grossa, e às vezes por 

currículos ruins que não refletem suas carreiras profissionais. Busco sempre ao analisar 

um currículo, tentar visualizar o profissional que está por trás dele. E muitas vezes 

reflito que provavelmente certo candidato não teve uma orientação adequada para se 

apresentar ao mercado, e consequentemente terá mais dificuldades em conseguir um 

emprego. 

Imagino que estar do lado de cá seja mais fácil, difícil mesmo é estar do outro lado do 

computador, buscando apenas UMA OPORTUNIDADE, nem que seja SÓ pra entrevista. 

O mercado de trabalho é difícil, é selva! E para quem não tem boas garras, é ainda 

mais complicado agarrar uma boa oportunidade. 

 


