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Formei, e agora?



“
A BRIEAD CURSOS é uma escola que 

está empenhada em te ajudar a 

conseguir se posicionar no mercado 

de trabalho

Como se posicionar no mercado de trabalho, 
agora que terminei minha graduação



O QUE VOCÊ VAI ENCONTRAR AQUI

▪ DICA 1: Definir se vai continuar na academia;
▪ DICA 2: Definir se vai buscar o mercado;
▪ DICA 3: Definir a área que vai trabalhar;
▪ DICA 4: Estudar o que falta para complementar o currículo;
▪ DICA 5: Como Buscar empresas ou faculdades;
▪ DICA 6: Como Preparar o currículo ideal;
▪ DICA 7: Como preparar uma carta de apresentação.
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SOBRE A BRIEAD CURSOS

• A BRIEAD CURSOS é uma escola online de capacitação profissional

criada para te posicionar corretamente no mercado de trabalho.

• A BRIEAD CURSOS foi criada por uma pesquisadora universitária

com o objetivo de transformar as teses em material profissional, ou

seja, trazer da academia capacitação profissional para todas as

pessoas.

• Hoje já somos 70 pesquisadores capacitando mais de 2 mil alunos.
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SOBRE A BRIEAD CURSOS

• Todos os nossos cursos são elaborados por nossos tutores e

monitorados por eles para um completo aproveitamento do

aprendizado.

• Mas não é só cursos que oferecemos, nossos alunos recebem uma

consultoria de carreira completa para se posicionar corretamente no

mercado de trabalho.
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www.briead.com.br | contato@briead.net | (31) 9.8275-3976 

http://www.briead.com.br/
mailto:felipe@briead.net
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Que tal uma consultoria completa 
de carreira?

Todos os nossos alunos brilhantes
já estão se destacando no mercado 

de trabalho
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SOBRE OS CURSOS

Cursos atualizados!

Cursos 100% online;

Cursos ministrados pela  nossa plataforma de ensino: 

www.briead.net/moodle

Certificado com garantia em todo o Brasil;

Acompanhamento com o tutor em todo o curso;

Consultoria de carreira completa.

www.briead.com.br

http://www.briead.net/moodle


Veja como 

estamos 

mudando a vida 

de nossos 

alunos.
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Danielle Caroline, 

Brasília

Minha equipe ficou 

muito mais motivada 

depois dos cursos da 

Briead Cursos.

Denise Marques, Belo 

Horizonte

Excelente escola. 

Recomendo! Os 

consultores de carreira 

mudaram minha vida!

Monalisa Lima, Rio de 

Janeiro

Cursos de capacitação em 

diversas áreas, conteúdo 

bem elaborado e de 

qualidade . Aprendizagem 

garantida. Excelente!

Tatiane Reis, Fortaleza

A equipe de 

profissionais possui 

qualificação e os cursos 

são atualizados e de 

fácil compreensão.

Adalgisa Pereira, Rio de 

Janeiro

Cursos de ótima qualidade! 

Excelente oportunidade 

para se capacitar! Fui 

promovida graças a 

BRIEAD.

Paulo Souza, Bahia

Cursos com temas 

super interessantes e 

atuais!

O QUE ALGUNS DE NOSSOS ALUNOS 
BRILHANTES DIZEM

www.briead.com.br



Ontem, você era um estudante 
universitário. 
Hoje, você é mais um desempregado 
com um diploma na mão e sem 
experiência.
Se identificou?
Então esse E-book é pra você. 
Vamos te ajudar a se posicionar no 
mercado de trabalho e qual caminho 
seguir de agora em diante.
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DICA 1: Definir se vai continuar na academia

▪ Depois que termina a graduação é preciso definir se vai continuar e fazer pós ou se vai logo 
buscar um emprego na área desejada.

▪ Fazer o mestrado ou uma especialização Latu sensu pode ser uma boa saída para quem quer 
continuar a estudar uma área de pesquisa que lhe interesse, mas deve ter a consciência que só 
vai durar 2 anos. 

▪ Depois desse período, você volta pra estaca zero novamente. Só que dessa vez com mais um  
diploma.

▪ Ao final do mestrado você pode dar continuidade no doutorado, mas nunca esqueça seu foco, 
seu objetivo. E mesmo que consiga uma bolsa de estudos, lembre-se que ela não te dar 
garantias nem direitos profissionais. 

▪ Geralmente, os profissionais que continuam sua vida acadêmica tem como foco cargos como 
professor e/ou pesquisador. 

▪ Se esse é seu objetivo, você está no caminho certo!
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DICA 2: Definir se vai buscar o mercado

▪ Mas agora se você não tem interesse em continuar na academia e 
quer logo um emprego, precisa definir qual emprego deseja.

▪ Qual área seguir e o que essa área vai te exigir.
▪ Nos próximos passos, vamos te ajudar a descobrir qual área você 

mais se identifica.
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DICA 3: Definir a área que vai trabalhar

▪ Definir qual área vai trabalhar é tão importante quanto definir o tema de uma
pesquisa científica e se você ainda não sabe, responda as perguntas a seguir:

○ Qual disciplina no seu curso você mais gostou?
○ Qual disciplina você teve mais facilidade em aprender?
○ Qual disciplina você ficou mais encantado(a)?

▪ Descobriu? Pois é essa área que você deverá seguir!

▪ Se você respondeu: - Eu gostei de tudo, eu aprendi tudo! Então você deve buscar
qual a área mais rentável.
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DICA 4: Estudar o que falta para complementar o 

currículo

▪ Descobriu qual área você mais se identifica?

▪ Hora de fazer uma auto avaliação e verificar como estão suas habilidades.

▪ Antes de qualquer coisa, é preciso ter consciência que não se aprende tudo num 
curso de graduação, logo, se você não fará uma pós-graduação, é hora de buscar 
um curso profissionalizante para complementar seus conhecimentos. 

▪ Buscar empregos na área que você escolheu, certamente irá lhe exigir habilidades 
que você precisará desenvolver para se posicionar corretamente no mercado de 
trabalho. 

▪ Então vamos conhecer algumas opções? 
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CONHEÇA NOSSOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES
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https://www.briead.com.br/educacao-infantil
https://www.briead.com.br/educacao-ambiental


CONHEÇA NOSSOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES
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https://www.briead.com.br/inclusao-social
https://www.briead.com.br/estrategias-pedagogicas


CONHEÇA NOSSOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES
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https://www.briead.com.br/secretariaescolar
https://www.briead.com.br/novas-formas-de-ensinar


DICA 5: Como Buscar empresas ou faculdades 

▪ Seja área acadêmica ou o mercado de trabalho, depois de escolher a área
é hora de buscar as empresas ou faculdades que oferecem vagas.

▪ Enviar currículo para os portais de divulgação de vagas de emprego pode
ser muito cansativo, pois a concorrência é muito grande, então a melhor
opção é enviar seu currículo direto para o setor de RH das empresas que
você tem interesse em trabalhar.

▪ Então liste todas as empresas ou instituições de ensino que pretende
trabalhar.

▪ Se for uma faculdade e almeja estudar com determinado orientador(a),
vale escrever um e-mail com o currículo lattes em anexo e se
candidatando para uma vaga à pesquisa.
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DICA 6: Como Preparar o currículo ideal

▪ Se seu objetivo é uma vaga acadêmica em uma pós-graduação, seu 
currículo deve ser o Lattes. Para fazê-lo é preciso acessar a Plataforma 
Lattes e preencher os dados solicitados. Nele você inclui todas as suas 
conquistas acadêmicas.

▪ Se seu objetivo for uma vaga no mercado de trabalho você deve preparar 
um currículo vitae, nesse caso, recomendamos um currículo criativo. Nesse 
modelo você inclui somente as informações necessárias para a vaga 
desejada. Ele é prático e objetivo.
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VER MODELOS DE 
CURRÍCULO

https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/pkg_cv_estr.inicio
https://www.briead.com.br/modelos-curriculos


DICA 7: Como preparar uma carta de apresentação

▪ Depois de preparar seu currículo é hora de enviá-lo e embora todos pensem que 
essa é a parte mais fácil, ela é a que elimina a maioria dos candidatos.

▪ Apenas enviar um currículo não é garantia que vão abrir e ler e te recrutar, então 
para aumentar suas chances o ideia é escrever uma carta de apresentação no 
corpo do e-mail informando quem você é e o que deseja. 

▪ Uma carta de apresentação deve seguir as mesmas normas de uma carta 
convencional, ou seja, deve conter uma saudação inicial, breve apresentação, motivo 
pelo qual está escrevendo (objetivo) e finalizar com uma saudação e assinatura. 

▪ O currículo em anexo deve sempre está em PDF, pois isso garante a segurança de 
suas informações.
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Gostou das dicas?

Agora receba uma consultoria 

de carreira completa 

adquirindo um de nossos cursos 

profissionalizantes
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Alunos BRIEAD brilham por onde passam

Nossos alunos são orientados a se posicionar
corretamente no mercado de trabalho.

Seja um aluno brilhante e obtenha uma
consultoria de carreira completa.
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Destaque-se em sua 

carreira!
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NUNCA DESISTA!

Alguma dúvida?

contato@briead.net

Instagram: @empregos.brieadcursos



VISITE NOSSO SITE www.briead.com.br


