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COMO FAZER… UM CURRÍCULO e preparar UMA ENTREVISTA! CF 08 
Seleção e organização da informação: Prof. António Pereira (abril de 2022) 

 

Documento 01 
 

Como escrever um CV 
 

 

Um CV bem escrito e estruturado é meio caminho andado para arranjar um novo emprego. Conheça as 

nossas sugestões e veja alguns modelos. 

REGRAS DE OURO 
O seu Curriculum Vitae é um cartão de visita que pode fazer a diferença entre um convite para uma entrevista ou 

a cartinha a dizer que não foi selecionado. 

Portanto, está na hora de transformar o seu CV numa arma eficaz:  

Informações relevantes - Refira todas as informações que salientem as suas mais valias e aumentem as 

possibilidades de obter uma entrevista. O facto de organizar todos os anos um festival de sardinhas não interessa 

quando se candidata para a função de Web Designer. Se, pelo contrário, quer trabalhar numa agência de 

organização de eventos, a informação torna-se importante. Molde o seu CV ao emprego para o qual se candidata.  

Tamanho reduzido - Tente reduzir o seu CV a duas folhas.  

Bem organizado - Divida o seu CV em secções claras (por ex. dados pessoais, formação, experiência profissional, 

observações etc.) Coloque bastantes espaços em branco para o tornar mais legível.  

Exemplos concretos - Espírito de equipa, capacidade de perseverança e facilidade de contacto são características 

bonitas, mas sem exemplos concretos ficam vazias de significado. Indique concretamente como, no passado, 

demonstrou o seu espírito de equipa ou onde já aplicou a sua capacidade de perseverança.  

Tipo de CV - Um CV cronológico fornece uma listagem da sua formação e experiência de acordo com uma 

sequência lógica no tempo. Um CV funcional junta qualidades e características por área relevante.  

Sinceridade - Uma pequena mentira a seu favor parece inocente, mas pode ter consequências. Ao mentir no seu 

CV arrisca-se a ser apanhado mais cedo ou mais tarde.  

Voz ativa - Use verbos dinâmicos e ativos como organizar, presidir, ensinar, etc.  

Aparência gráfica - Cada CV que envia deve ser uma impressão original. Manchas, dobras nos cantos e vincos 

são proibidos.   

 

Dados importantes num CV 
 

Saiba quais os elementos obrigatórios de um CV. 

Dados pessoais 

Deverá incluir no CV os seus dados pessoais: apelido, nomes próprios, morada, telefone, e-mail, 

data de nascimento, nacionalidade, estado civil. 

Se lhe pedirem uma fotografia convém escolher uma que seja sóbria. Se não lha pedirem, não a 

envie. 

O n.º do seu Cartão de Cidadão ou da sua conta bancária, ou os antecedentes dos seus pais, são pouco relevantes 

e convém omitir. 

Formação 

O diploma mais alto é o mais importante (deve indicar a instituição e a data de conclusão do curso). 

Pode eventualmente fazer referência ao seu percurso no ensino secundário, embora não seja muito relevante. 

Cursos adicionais são mencionados na medida em que dizem respeito ao posto para o qual se candidata. 

Conhecimentos de línguas 

Indique quais são as línguas que domina e em que medida. 

Exemplo: 'Inglês: bons conhecimentos, tanto falado como escrito'. 

Experiência 

Indique a sua função, em que empresas trabalhou, quando e durante quanto tempo. 

Faça uma breve descrição das tarefas que desempenhou porque estas podem variar de empresa para empresa. 

Se ainda não tiver experiência profissional, pode recorrer a um trabalho de férias relevante, a um trabalho 

temporário ou a um estágio. É importante demonstrar o que aprendeu com essas experiências. 

Outras atividades 

Aqui pode mencionar os seus passatempos e conhecimentos (por ex. informática) que podem ser úteis no seu novo 

emprego. Mencione também o seu envolvimento em atividades académicas e associativas. 

http://clix.expressoemprego.pt/PageTree.aspx?Id=2186
http://europass.cedefop.europa.eu/instruments/cv/step0.do
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Mentir no CV 
 
 

Mentir é como comer cerejas: depois de se comer uma não se consegue parar... 
 

Deve mentir no seu CV? 
Está a ler um anúncio e parece ser dirigido a si, uma vez que satisfaz todos os requisitos. Mas ...querem 

alguém com experiência? "Bem, não tenho experiência nesta área, mas tenho a certeza de que consigo aprender." 

A maioria de nós já pensou este tipo de coisas, mas como traduzir esse pensamento no nosso CV? 

Veja alguns exemplos: 

Candidato 1: "Azar, não posso candidatar-me para este posto". E desiste. 

Candidato 2: "OK, não tenho a experiência que pedem, mas invento qualquer coisa. 

A última empresa onde trabalhei já não existe, ninguém vai saber o que fiz ou não fiz lá." 

O candidato dois acrescenta ao CV responsabilidades que nunca teve. 

Candidato 3: "É óbvio que não tenho a experiência que pedem, mas posso aprender facilmente o que é necessário 

para fazer o trabalho. A única coisa que posso fazer é candidatar-me e explicar na minha carta de candidatura que 

não satisfaço totalmente o perfil, mas que farei todo o possível para aprender. Não tenho nada a perder." 

O candidato três tomou a decisão mais sensata e o número um pode ter deixado escapar um emprego fantástico. 

O candidato dois é um perdedor, pois mentir nunca é boa ideia. Afinal, dizer que está doente é diferente de atribuir 

a si mesmo conhecimentos e experiências que não tem. 

Uma mentira leva a outra? 

Regra geral, sim. Suponhamos que decide mentir no seu CV. De facto, tem experiência de trabalho numa firma 

semelhante, mas não era verdadeiramente responsável por aquilo que colocou no CV. Pensa que foi uma mentira 

sem importância, mas vai ver que, mais cedo ou mais tarde, vai questionar-se se foi mesmo uma mentirinha sem 

importância. 

Um empregador lê o seu CV e fica interessado. É chamado para uma entrevista e é questionado sobre a sua 

experiência. Agora, vai ter de continuar a mentir o que implica ter que falar de uma forma credível sobre coisas 

com as quais não está familiarizado. 

Imagine que é recrutado. Ainda pior! Agora tem que fingir que está familiarizado com o trabalho. 

Até aqui só mentiu à pessoa que o contratou; agora tem que mentir a colegas e eventualmente a clientes. 
 

E se for apanhado? 
Ainda não falámos do motivo mais evidente para não mentir: ser apanhado! 

A sua nova empresa pode verificar as suas referências e apanhá-lo de imediato. Pode pensar que não tem nada a 

temer, se o empregador anterior faliu ou se já não existe, mas pense bem antes de mentir. 

Afinal, o mundo é pequeno e isto é especialmente verdade no mundo profissional, onde todos se conhecem. Sabe 

lá quem o seu novo chefe conhece, de quem o filho dele é amigo ou de quem foi colega na faculdade! 

Nem é preciso que o denunciem. Afinal, nunca exerceu aquela função na vida e não se está a safar lá muito bem... 

o seu diretor considera-o um incompetente e manda-o embora. 

Por ser mentiroso ou incompetente, você é despedido e começa a procurar um novo emprego. Aprendeu uma lição 

e jurou que nunca mais mentir, por isso o melhor é fazer um novo CV. 

E agora? O que fazer com o emprego anterior, obtido através de uma mentira? Omiti-lo é mentir novamente. 

E vai dizer porque foi despedido? Mais uma vez, você é confrontado com a pergunta: posso mentir no meu CV? 

Moral da história: A mentira tem pernas curtas e mais depressa se apanha um mentiroso do que um coxo. 
 

 

Destaque-se da multidão 
 
 

Está farto de enviar cartas de apresentação e currículos para empresas. Ao fim de três meses, 

recebe uma carta com três linhas a dizer que de momento não têm lugar para si ou nem sequer 

obtém resposta. Aquilo que tem de fazer é dar a volta por cima: valorize-se e seja criativo a 

promover as suas competências. 

Uma apresentação em power point ou um DVD pode ser uma boa opção, mas tem de ter em conta 

o tipo de empresa a que se está a candidatar. Convém saber exatamente quais os seus objetivos, 

para lhes poder dar tudo aquilo que eles precisam: você. 
 

Apele à sua imaginação na hora de enviar o currículo 
As necessidades criam-se e as oportunidades surgem do nada se souber marcar a diferença. Distinga-se no meio 

da multidão personalizando ao máximo o seu currículo. Apresente-se no seu melhor e dê uma boa imagem de si. 
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O mercado de trabalho é rígido, as oportunidades nem sempre estão à vista e há mais procura do que oferta na 

maioria das áreas. Em vez de estar seis meses de braços cruzados, à espera que lhe respondam a uma carta, vá lá 

pessoalmente entregar um projeto, uma ideia. Seja ousado! 

O medo de cair no ridículo não pode ser maior do que a vontade de ter aquele emprego que escolheu. A 

competitividade impõe-lhe novos desafios para os quais vai ter de estar à altura. 

A valorização pessoal é um trunfo que tem de jogar a seu favor. Para ser notado tem primeiro de acreditar em si. 

Se tiver orgulho em si e mostrar iniciativa, não passará despercebido.  
 

Aprenda a ser único no mercado de trabalho 
Utilize as novas tecnologias para conseguir os seus objetivos, recorra a todas as técnicas ao seu alcance. Lembre-

-se de que não tem nada a perder, mas pode ter muito a ganhar. 

Quando uma empresa analisa um currículo, ela procura insistentemente uma diferença, uma particularidade que 

lhe chame a atenção. Lembre-se que ninguém lê, vê ou ouve algo que não lhe desperte primeiro a curiosidade. 

Defenda-se da vulgaridade. Focalize o seu espírito no conteúdo, na forma, na textura, na cor, no cheiro, use os 

seus sentidos para despertar os dos outros. Apele a imagens, sentimentos, contrastes, cause impacto! 

As empresas são mais sensíveis aos candidatos que mostram uma grande vontade de trabalhar na empresa, pois 

sentem-se valorizadas. 

Agora não exagere, sob pena de ser considerado demasiado excêntrico para ocupar um lugar convencional numa 

empresa. 

Não se esqueça: a criatividade é uma grande ajuda quando se trata de conseguir que reparem em si. Uma boa ideia 

pode ajudá-lo a obter o emprego porque anseia. 
 

 

Palavras proibidas no CV 
 

O curriculum vitae é o primeiro passo no processo de conquistar o trabalho para o qual se 

candidata. Pelo menos é ele que nos abre a porta a uma possível entrevista. Dos funcionais aos 

cronológicos, um CV pode ser apresentado das mais variadas formas, no entanto, existem palavras 

que são terminantemente proibidas de usar. 

 
 

Quando respondemos a um anúncio, o CV é o primeiro e único documento que chega à pessoa que nos irá 

entrevistar. Assim, a necessidade de causar boa impressão e de nos realçarmos começa logo aí. Ele é a primeira 

apresentação aos recursos humanos da empresa que o vai recrutar e o primeiro objetivo não passa ainda por 

conseguir o lugar em questão, mas sim uma entrevista. (…) 

Existem aquelas palavras ou expressões que não se devem utilizar. Podem castrar logo à partida as hipóteses de 

resposta à sua carta. 

Tente evitar: 

Erros ortográficos. Se tem dúvidas mais vale consultar um dicionário; 

Erros de construção frásica. São falhas que se devem evitar a todo o custo. Uma carta de apresentação mal escrita 

é quase a mesma coisa que morte súbita; 

Verbos conjugados no passado. O objetivo é ser ativo e mostrar iniciativa. Verbos como fui…, realizei…, 

elaborei…, não funcionam. Quando estiver a especificar a função que desempenhou use verbos no presente. 

Se quer mesmo conseguir aquele emprego de sonho, dedique algum tempo na elaboração do seu CV, para que as 

falhas não existam. Vai ver que valerá a pena. 
 
 

 

Mantenha o seu CV preenchido 
 
 

Um currículo deve ser o mais completo possível. Isso implica que não haja tempos mortos entre 

um emprego e o outro. Estar sem fazer nada por um período superior a 6 meses não é facilmente 

explicável, porque se por um lado pode não ter ofertas de emprego, por outro, há sempre 

atividades com que pode ocupar o seu tempo ou investi-lo em formação contínua. 
 

Se está desempregado, não fique sem fazer nada: 

Dedique-se a aprender ou aperfeiçoar uma língua estrangeira; 

Frequente um curso de informática ou tecnologias da informação, que são sempre úteis para melhorar o seu 

currículo; 

Arranje um part-time, de preferência na sua área, senão, um que lhe possibilite aprender uma atividade/profissão 

cujos conhecimentos possa vir a utilizar mais tarde; 

Participe em atividades culturais, conferências, workshops; 

Compre revistas especializadas da sua área, ponha-se a par de todas as evoluções no mercado; 
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Se tem interesse nalguma empresa aprenda tudo sobre ela; 

Todos estes conhecimentos vão-lhe ser muito úteis, principalmente se os mencionar no currículo. Para além do 

empregador perceber que é uma pessoa ativa e com objetivos, ajuda-o a traçar o seu perfil e a encontrar motivos 

para o contratar. 

Cada trabalhador traça o seu percurso e as suas escolhas profissionais no currículo, que não é mais do que uma 

ferramenta para avaliar as capacidades e competências de um indivíduo. Para o empregador, o currículo é a imagem 

do próprio indivíduo. 

Ora se não estiver atualizado, se não mostrar dinamismo, versatilidade e não seguir uma determinada sequência 

lógica, a sua imagem vai ficar confusa, fragmentada e não vai contribuir nada para ser contactado pela empresa 

que deseja. 

Um currículo preenchido obriga a determinados sacrifícios, como ter de aceitar estágios ou empregos intermédios, 

com condições pouco aliciantes, mas que representam etapas importantes para alcançar o emprego que realmente 

deseja. 

O importante é ter uma visão a longo prazo. Nem sempre as oportunidades que aparecem são as melhores, mas 

para além da experiência que cada uma proporciona, elas fomentam outras oportunidades. 

Estar parado equivale a perder tempo e experiência. Um período, mesmo que pequeno, sem nenhuma ocupação é 

difícil de explicar, porque não há uma linha contínua. Uma paragem é um lapso no currículo que o obriga a ter de 

se justificar. O que só vai desviar a entrevista do que realmente interessa. 

Um currículo claro e autoexplicativo é a melhor forma de captar o interesse do empregador. A escolha de uma 

profissão, de um curso, por si só não basta. As exigências atuais premeiam a diversificação de conhecimentos e 

competências e a formação contínua. 

O futuro começa a traçar-se no presente. A procura da credibilidade e do respeito na sua profissão e na sua área 

obriga-o a ser fiel a uma linha de atuação, que não é mais do que a sua marca. É isso que um empregador procura 

no seu currículo. 

 

Exemplos de CV 
 

Não há regras rígidas para redigir um CV. Pode seguir diversos modelos mais ou menos estabelecidos ou optar 

por um estilo próprio. No entanto, deixamos-lhe aqui dois modelos bastante utilizados. 
 

 

Currículo Funcional* 
 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Nome - Fernando Duarte Silva 

Data de Nascimento - 07/03/1960, Lisboa 

Estado Civil -Casado 

Residência - Av. 5 de Outrubro, nº X, 1050 Lisboa 

Telefone - 21 XXX XX XX 

Tlm - 9X XXX XX XX 
 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

Encarregado da Secção de Mecânica (1992-2000): 

Encarregado da secção de equipamentos pesados da Empresa "X" - motores de geradores, camiões e gruas 

móveis; 

Encarregado de gestão de stocks e do parque de equipamentos; 

Responsável pela reparação de motores. 
 

Automecânico (1987-1992): 

Funções de manutenção e reparação de motores e outros equipamentos mecânicos. 

Aprendiz de Automecânico (1982-1987): 

Serviço Militar na especialidade de automecânico. 

Ajudante de Motorista de Camião (1978-1982): 

Carga, descarga e acondicionamento de mercadorias em veículos automóveis pesados. 

Empregado de Bomba de Gasolina (1976-1978): 

Abastecimento de combustíveis e lavagem de viaturas. 
 

FORMAÇÃO ESCOLAR (Habilitações Literárias) 

6.º ano de escolaridade, concluído em 1973 (indicar a média se for favorável). 

Frequência do 9.º ano de escolaridade (indicar a média se for favorável). 
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PROFISSIONAL 

Curso de Formação Profissional de Mecânico de Automóveis do Centro de Formação Profissional de Reparação 

Automóvel - CEPRA, de 1983 a 1984. 

Carta de condução profissional de ligeiros e pesados, respetivamente em 1982 e 1985. 
 

OUTRAS ATIVIDADES (Atividades extraprofissionais) 

Bombeiro voluntário. 

Sócio do Clube Desportivo e Recreativo onde desempenha as funções de Tesoureiro. 

*O currículo funcional agrupa a experiência de trabalho por blocos de atividade ou funções semelhantes. 

Todos os dados aqui apresentados são fictícios e este modelo dá apenas indicações de elaboração. Redija o seu de 

uma forma pessoal e original para motivar o empregador. 
 

Currículo Cronológico* 
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Nome - Madalena Alves da Costa 

Data de Nascimento - 07/03/1970, Lisboa 

Estado Civil - Solteira 

Residência - Av. 5 de Outubro, nº X, 1050 Lisboa 

Telefone - 21 XXX XX XX 

Tlm - 9X XXX XX XX 
 

FORMAÇÃO ESCOLAR (Habilitações Literárias) 

9.º ano de escolaridade, concluído no ano de 1986 (indicar a média se for favorável). 

12.º ano de escolaridade, obtido por equivalência do curso de Aprendizagem de Técnico de Qualidade, no ano de 

1989 (indicar a média se for favorável). 
 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

Curso de Técnico de Qualidade com a duração de 3 anos, no Centro de Formação Profissional para a Qualidade - 

CECAL, concluído em 1989. 

Especialização em Gestão da Qualidade (1 ano) do Centro de Formação Profissional para a Qualidade 

(CEQUAL), terminado em 1990. 

Carta de condução de ligeiros e pesados. 

Conhecimentos razoáveis de inglês. 
 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

Empresa: Sotêxtil 

De 1990 até 1995 

Função: Técnico de Controlo de Qualidade na empresa têxtil. 

Empresa: Vestuário Poli 

De 1995 até 2000 

Função: Chefe de Equipa no Laboratório de Qualidade, com funções de coordenação na área de planeamento da 

empresa. 
 

OUTRAS ATIVIDADES (Atividades extraprofissionais) 

Interesse por fotografia com prática de técnicas de revelação. 

Prática de atletismo. 

*O currículo cronológico descreve a experiência de trabalho começando pela mais antiga e acabando na mais 

recente, permitindo a sequência da carreira profissional. 

Todos os dados aqui apresentados são fictícios e este modelo dá apenas indicações de elaboração. Redija o seu de 

uma forma pessoal e original para motivar o empregador. 
 

In https://expressoemprego.pt/carreiras/como-escrever-um-cv/2281 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://expressoemprego.pt/carreiras/como-escrever-um-cv/2281


6 

 

Documento 02 
 

Curriculum vitae 
 
 

O curriculum vitae (do latim, trajetória de vida), também abreviado para CV ou apenas currículo (por vezes, 

utiliza-se o termo curricula, como forma no plural) é um documento de tipo histórico, que relata a trajetória 

educacional e/ou académica e as experiências profissionais de uma pessoa, como forma de demonstrar suas 

habilidades e competências. 

De um modo geral, o curriculum vitae tem como objetivo fornecer o perfil da pessoa para um empregador, 

podendo também ser usado como instrumento de apoio em situações académicas. Trata-se, assim, de um texto de 

caráter informativo/objetivo, redigido na terceira pessoa, que inclui uma série de aspetos de vária índole sobre 

alguém que se candidata a um emprego, ao concurso de uma vaga. 

A estrutura deve facilitar a leitura e apreensão imediata do perfil do candidato, pelo que se apresenta dividida por 

assuntos, normalmente, apresentados em forma de tópicos. 

Num curriculum vitae devem ser indicados os seguintes aspetos: os dados pessoais: nome completo, filiação, data 

de nascimento, naturalidade, número, local e data de emissão do bilhete de identidade, ou número do cartão de 

cidadão, estado civil, residência, números de telefone; as habilitações académicas: percurso escolar, graus 

académicos; a formação profissional: cursos, ações de formação; a experiência profissional: postos de trabalho 

anteriores, estágios e as informações complementares, ou seja, outros assuntos com interesse para o cargo 

pretendido. 

Urge não esquecer que o CV constitui normalmente o primeiro elemento que um empregador tem sobre um 

candidato. É a partir do CV que o empregador fica com uma primeira imagem do candidato, permitindo suscitar o 

interesse deste em querer conhecê-lo, concedendo-lhe a oportunidade de ter uma entrevista. 

Assim, um currículo bem elaborado permite ao candidato dar uma boa impressão a seu respeito, pelo que deve ser 

bem redigido, ter uma apresentação cuidada e descrever de forma breve, mas objetiva, as habilitações e experiência 

profissional do candidato. 

Em anexo, devem constar os documentos comprovativos dos dados mencionados. 
In www.jn.pt/artes/dossiers/portugues-atual/curriculum-vitae-4331240.html 

 

Documento 03 
 

As entrevistas 
 

 

É nas entrevistas que tudo se decide. O seu CV pode ser fantástico e o seu perfil o procurado pela empresa, mas 

se a entrevista corre mal dificilmente ficará com o emprego. Saiba como deve agir numa entrevista e como estar 

preparado para as perguntas mais complicadas. 

Pontualidade: Chegue sempre a horas para a entrevista. Se fizer esperar o seu potencial empregador logo no 

primeiro contacto, ele pode concluir que não é muito importante para si ou que é uma pessoa desleixada. 

Uma boa desculpa para o atraso: Se chegar atrasado, deve ter uma desculpa muito boa para justificar o seu 

atraso. 

Um engarrafamento ou uma morada difícil de encontrar são desculpas esfarrapadas. Quando se vai a uma 

entrevista de candidatura, é suposto contar com circunstâncias imprevistas e estar preparado, e com tempo, para 

elas. Se mesmo assim chegar atrasado, peça desculpa, mas não exagere. Há candidatos que chegam 5 minutos 

atrasados e que ficam 15 minutos a pedir desculpa.  

Chegar cedo não é boa ideia: Chegar muito cedo também não é a melhor opção porque está a ser um peso para 

a rececionista e vai parecer demasiado ansioso. Se fez mal as contas, vá dar mais uma volta ou tomar um café e 

nunca beba álcool. Um copo de vinho ou de cerveja pode ter um efeito relaxante, mas também efeitos nefastos no 

hálito na imagem com que o entrevistador vai ficar de si.  

Frio e calor: Se estiver muito frio e chegar cedo, aproveite para aquecer tranquilamente as mãos. Assim não vai 

ter que cumprimentar o entrevistador com uma mão gelada. 

Também no meio de uma onda de calor convém chegar cedo. Pode usar o tempo extra para ir à casa de banho lavar 

as mãos e refrescar-se. Assim evita um primeiro contacto com uma mão suada e pegajosa.  

O grande momento do dia: Faça da entrevista o momento principal do dia. Ou seja, disponibilize tempo e não 

marque outros encontros perto da sua entrevista que o façam estar a olhar constantemente para o relógio. Não 

ficaria bem e o seu nervosismo iria transparecer. 
 

In https://expresso.pt/dossies/dossiest_economia/dossie_carreira_emprego/as-entrevistas=f543513  

http://www.jn.pt/artes/dossiers/portugues-atual/curriculum-vitae-4331240.html
http://www.iefp.pt/formacao/entidades/EntidadesEmpregadoras/Paginas/Home.aspx
http://www.psicotecnicos.com.pt/jtpsite/items/Portuguese_PT/1/Interview.aspx?itemID=1
https://expresso.pt/dossies/dossiest_economia/dossie_carreira_emprego/as-entrevistas=f543513

