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RESPONDA AS PERGUNTAS ABAIXO COM SIM OU NÃO

Você prepara um currículo, entrega, mas não é  chamado para nenhuma
entrevista?

Você envia seu currículo várias vezes para a mesma vaga?

Seu currículo está em formato word?

Você envia seu currículo sem acrescentar uma carta de apresentação?
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SE VOCÊ RESPONDEU SIM EM
PELO MENOS 2 DAS PERGUNTAS

ANTERIORES
ESTE E-BOOK É PARA VOCÊ

Veja os erros mais comuns da maioria dos candidatos ao buscar um emprego.

Agora que você vai descobri-los, você poderá evitar cometê-los!



ERRO 1: NÃO DEFINIR O OBJETIVO PROFISSIONAL

Definir o objetivo profissional é 
tão importante quanto um 
currículo bem elaborado. Saber 
onde quer chegar é o primeiro 
passo para começar. 

Seu grau de instrução irá 
determinar seu perfil 
profissional.  Suas experiências 
de vida também são 
importantes  para determinar 
habilidades.

Se você almeja um cargo e não 
tem formação para isso, é hora 
de buscar novos cursos 
profissionalizantes. 

Se você almeja um cargo, tem a 
formação e ainda assim, não 
consegue encontrar vagas, os 
próximos passos irão te ajudar 
a resolver esse problema.   
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ERRO 2: NÃO TER A QUALIFICAÇÃO PARA O CARGO 
DESEJADO

• Atualização sempre é necessária, depois que você definiu seu 

objetivo profissional e sabe onde quer chegar, ou seja, qual 

cargo quer ocupar dentro de uma companhia, é hora de ver 

se você está apto para ocupar esse cargo. 

• Fazer cursos com frequência é bom tanto para quem precisa 

se capacitar, como para quem precisa de atualização. 

• A BRIEAD CURSOS é uma escola online de capacitação 

profissional que tem o curso que você precisa. 

• Veja as opções de cursos no final deste E-book.
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ERRO 3: CURRÍCULO MAL FEITO
Um currículo mal elaborado geralmente é aquele com informações demais, ou 
informações de menos;

O currículo perfeito é aquele que possui somente as informações necessárias para a vaga;

Omitir informações ou incluir algo desnecessário prejudica seu sucesso em conseguir um 
emprego;

Se sua formação é ampla, o ideal é elaborar vários currículos, uma para cada objetivo, 
assim o recrutador terá em mãos somente as informações que precisa para te contratar.;
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Currículos criativos irão te ajudar a 
definir seu objetivo e apresentar suas
habilidades da melhor forma possível, 
confira os modelos na próxima página.

Clicando nos modelos você será
direcionado para nosso site, onde
poderá escolher um deles.

MODELO DE CURRÍCULOS
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GOSTARIA QUE SEU CURRÍCULO FOSSE 
COMO ALGUM DOS MODELOS?

É simples, basta preencher seu 

perfil profissional em nosso site 

e escolher um dos modelos. 

ESCOLHER MODELO DE 
CURRÍCULO

https://www.briead.com.br/perfilprofissional
https://www.briead.com.br/perfilprofissional


ERRO 4: INFORMAR PRETENSÃO SALARIAL ERRADA

É muito importante definir a pretensão salarial correta. Nem acima, 
nem abaixo, mas na faixa correta para o cargo.

Informar uma faixa salarial abaixo indica que você é um profissional sem valor e que aceitar qualquer preço pelos 
seus serviços, contudo indica ao recrutador que ele não pode esperar muita qualidade em seus serviços. Informar 
uma pretensão salarial acima, indica uma super valorização. Seu currículo pode não estar à altura do que você 
pede e o recrutador pode não poder honrar com seus compromissos, dessa forma você também é desclassificado.

Como definir a faixa salarial correta? Simples, faça uma busca no site https://www.salario.com.br/busca-salarial/, 
ele te dará uma média salarial aplicada em seu Estado. Contudo, vale dizer que ao recrutador, que você não 
conhece a política salarial da empresa e que algo entre X e Y seria o ideal. ☺

https://www.salario.com.br/busca-salarial/


ERRO 5: NÃO 
ENVIAR O 
CURRÍCULO  
EM PDF

• Este é um dos piores erros. Depois de ter seu 

currículo pronto, mesmo que ele esteja com 

todas as informações corretas e precisas, 

enviar o currículo em Word é um dos erros 

mais comuns;

• Sempre envie seu currículo em PDF;

• Isso lhe dá a segurança de ter seus dados 

protegidos em uma disputa por uma vaga, pois 

ninguém poderá alterar seu currículo, e 

também garante que o recrutador receba seu 

currículo no formato que você o fez. 



ERRO 6: ENVIAR MUITOS CURRÍCULOS

Enviar muitos currículos para a 
mesma empresa, indica falta de 

foco. A mensagem que você 
transmite para empresa é que 
não tem objetivo traçado, logo 

não é um funcionário que 
mereça ser contratado;

Por isso, depois de definir 
seu objetivo profissional, faça 

uma busca pelas empresas 
que podem oferecer seu 

cargo e envie seu currículo, e 
sempre utilize uma carta de 

apresentação.



ERRO 7: NÃO ELABORAR UMA CARTA DE 
APRESENTAÇÃO

Este é o erro fatal e que deve 
ser evitado em qualquer 
circunstância;

Sempre que for enviar seu 
currículo por e-mail escreva 
uma carta de apresentação 
ao recrutador. 

Informe suas habilidades, 
seus diferenciais, diga o 
porquê ele deve te contratar 
e jamais encaminhe o mesmo 
e-mail para outra empresa.

Lembre-se: cada currículo 
enviado é uma oportunidade 
única, não desperdice.





CURSOS DE AGROPECUÁRIA
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https://www.briead.com.br/agricultura-de-precisao
https://www.briead.com.br/agronegocio
https://www.briead.com.br/seguranca-do-trabalho


CURSOS DE AGROPECUÁRIA

WWW.BRIEAD.COM.BR

https://www.briead.com.br/leitobovino
https://www.briead.com.br/suinocultura-organica
https://www.briead.com.br/tecnologia-leite


CURSOS DE AGROPECUÁRIA
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https://www.briead.com.br/hortasurbanas
https://www.briead.com.br/mudas-frutiferas
https://www.briead.com.br/producao-organica
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CURSOS EM EDUCAÇÃO

https://www.briead.com.br/educacao-infantil
https://www.briead.com.br/secretariaescolar
https://www.briead.com.br/inclusao-social
https://www.briead.com.br/estrategias-pedagogicas
https://www.briead.com.br/novas-formas-de-ensinar
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CURSOS EM GESTÃO DE 
NEGÓCIOS

https://www.briead.com.br/empreendedorismo
https://www.briead.com.br/institucionais-publico-privada
https://www.briead.com.br/economia-domestica
https://www.briead.com.br/mercado-financeiro
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CURSOS EM DESIGN

https://www.briead.com.br/desenho-tecnico
https://www.briead.com.br/design-grafico
https://www.briead.com.br/tecnico-design-grafico
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CURSOS EM ALIMENTOS 
E SAÚDE

https://www.briead.com.br/nutricao-hospitalar
https://www.briead.com.br/desordens-metabolicas
https://www.briead.com.br/recomendacao-nutricional
https://www.briead.com.br/fitoterapicos
https://www.briead.com.br/microbiologia-alimentos
https://www.briead.com.br/tecnologia-leite


CURSOS DE ARQUITETURA
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https://www.briead.com.br/plantas-ornamentais
https://www.briead.com.br/design-interiores
https://www.briead.com.br/projetosdepaisagismo
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CURSOS DE CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO

https://www.briead.com.br/phyton
https://www.briead.com.br/java
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CURSOS EM 
ARTESANATO
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https://www.briead.com.br/cosmeticos-artesanais
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CURSOS EM BIOLOGIA

https://www.briead.com.br/educacao-ambiental
https://www.briead.com.br/analise-de-dados
https://www.briead.com.br/identificacao-botanica
https://www.briead.com.br/fauna-rodovias
https://www.briead.com.br/manejo-fauna-silvestre
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CURSOS EM QUÍMICA

https://www.briead.com.br/quimica-ambiental
https://www.briead.com.br/quimica-forense
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CURSOS EM ENGENHARIA

https://www.briead.com.br/tratamento-efluentes-hoteis
https://www.briead.com.br/aproveitamento-agua-chuva
https://www.briead.com.br/reuso-de-agua
https://www.briead.com.br/controle-estoque
https://www.briead.com.br/logistica
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CURSOS EM ENGENHARIA

https://www.briead.com.br/mineracao
https://www.briead.com.br/sete-ferramentas-qualidade
https://www.briead.com.br/construcao-sem-desperdicio
https://www.briead.com.br/gestao-construcao-civil
https://www.briead.com.br/iso140001
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CURSOS EM ENGENHARIA

https://www.briead.com.br/espaco-confinado-nr33
https://www.briead.com.br/seguranca-saude-industria
https://www.briead.com.br/eletrotecnica
https://www.briead.com.br/instalacoes-eletricas
https://www.briead.com.br/eletronica-industrial
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CURSOS EM GESTÃO DE 
PESSOAS

https://www.briead.com.br/coaching
https://www.briead.com.br/gerente-comercial
https://www.briead.com.br/administracao-tempo
https://www.briead.com.br/gestaopessoas
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CURSOS EM ENGENHARIA 
AMBIENTAL

https://www.briead.com.br/reflorestamento
https://www.briead.com.br/recuperar-areas-degradadas
https://www.briead.com.br/residuo-laboratorio
https://www.briead.com.br/recursoshidricos
https://www.briead.com.br/mercados-sustentabilidade
https://www.briead.com.br/manejo-residuos-organico
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CURSOS EM ENGENHARIA 
AMBIENTAL

https://www.briead.com.br/qualificacao-fornecedores
https://www.briead.com.br/hidrologia
https://www.briead.com.br/classificacao-solos
https://www.briead.com.br/licenciamento-ambiental
https://www.briead.com.br/reciclagem
https://www.briead.com.br/sensoriamento-remoto
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