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Como se garantir no mercado de 
trabalho?

Networking pode garantir uma vaga 
no mercado de trabalho

O mercado de trabalho está concorrido em todas as áreas, e
atualmente todo o profissional que sai da universidade sabe que
somente o diploma não garante um bom emprego. É necessário
ter cursos de línguas, somente o inglês também não basta, pós-
graduação, saber trabalhar em equipe, mostrar aptidão para
liderança de grupos e, é claro, fazer um bom networking.

Hoje, em qualquer profissão, em especial nas que têm exigência
de qualificação mais elevada, o networking é fundamental.

Networking
É uma ferramenta do marketing pessoal que consiste
atuar numa rede de contatos.
Marketing é fazer o que os clientes querem.
No caso do marketing pessoal, a pessoa deve ser o que
os outros, da área de referência que se pretende
atingir, querem. Ou seja, se na sua profissão os
contratantes buscam profissionais que falam duas
línguas a mais, você deve falar essas duas línguas a
mais.

Como funciona?

Trata-se de uma troca de favores com a
finalidade de ajudar toda a rede.
Se um profissional da sua rede comunica que
está procurando um emprego e você conhece
um outro que tem uma vaga com aquele perfil,
você indica. Trata-se de manter contato e
interligar as partes. Eles ficam devendo um
favor.

Mas o networking não é um vale-tudo. Não é
autopromoção e deve ser levado com muita
ética. O profissional que indica uma pessoa ou
serviço é responsável pelo apontamento.

Iniciativas que podem garantir um 
emprego melhor!

Com o mercado de trabalho mais competitivo, o
profissional precisa movimentar-se caso queira
conquistar uma promoção ou uma oportunidade
melhor em outra empresa. Investir nos estudos, por
exemplo, é fundamental.
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Um estudo do Centro de Políticas Sociais, da Fundação
Getúlio Vargas (FGV) de 2007, mostrou a vantagem na
ponta do lápis:
• O salário daquele que cursou apenas o ensino

fundamental é, em média, de R$ 517,11.
• Quem fez ensino médio, tem um salário médio de

R$ 767,08.
• Já quem tem ensino superior acumula ganhos

médios a partir de R$ 1.681,52.

Emprego nos tempos atuais, em que momentos
de crises financeiras têm sido constantes, é
artigo especial. As taxas de desemprego em
alguns países são bastante altas, deixando
famílias desamparadas com a falta de trabalho.

Diante do dinamismo do mercado de trabalho,
cada vez mais à procura de profissionais
qualificados, o foco passou a ser a importância
do preparo contínuo para conseguir e manter
um emprego. Ouve-se muito falar em
empregabilidade, apesar de a maioria dos
mortais não saber do que se trata.

Empregabilidade nada mais é do que a
capacidade de se manter valioso e atraente para
o mercado para a sua empresa e as outras. E o
mercado está propício para o crescimento
profissional, com o Brasil alcançando bons níveis
de crescimento econômico nos últimos anos e
os índices de desemprego ficando um pouco
menores do que em anos anteriores.

Você é capaz de vender suas aptidões 
profissionais?

Monte seu marketing pessoal e apresente para a
sala.
Lembrando que este é seu momento de ser o
melhor funcionário.

Descreva sobre sua rotina de 
trabalho:

1. Quais suas habilidades?
2. Quais suas dificuldades?
3. O que você faz para se manter no emprego?
4. Costuma fazer networking?
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Criatividade é essencial para se manter 
competitivo no mercado de trabalho

Quanto mais ideias a pessoa tiver, maior a
chance de se tornar um sucesso comercial.
Em um mundo com o mercado de trabalho cada
vez mais competitivo, a criatividade pode
determinar o sucesso de uma carreira. A regra
vale para todas as áreas. As empresas buscam,
cada vez mais, uma atitude pró-ativa de seus
funcionários.

Dicas para se manter no mercado de 
trabalho

1 – Mantenha seu currículo atualizado: ele é o seu
“cartão de visita” para as empresas.
2 – Mapeie o mercado: conheça as empresas e as áreas
de atuação em que você gostaria de trabalhar.
3 – Ative sua rede de contatos: o networking é
fundamental para quem busca novas oportunidades.
4 – Esteja sempre bem informado: o executivo precisa
estar a par das notícias mais importantes.
5 – Não pare de estudar: a capacitação é fundamental
para a empregabilidade do profissional.

Como fazer um bom currrículo?
• Dados Pessoais
Nome completo, idade e estado civil devem aparecer logo no início do
documento. É fundamental incluir também telefone e e-mail para que
a empresa possa contatá-lo facilmente.
• Objetivo
Seu objetivo profissional deve ser descrito em apenas uma linha,
abordando somente o cargo e a área de interesse. Evite indicar mais
de uma área em um mesmo currículo.
• Formação acadêmica
Coloque o nome da instituição de ensino, curso e datas de início e
término dos cursos que frequentou, apresentando-os por ordem de
importância (pós-graduação, graduação etc.). Cursos técnicos só
devem ser citados se tiverem relação com a área pretendida ou se
você não possuir curso de graduação.

Como fazer um bom currrículo?
• Experiência profissional
Mencione nome da empresa, cargo, período de atuação e suas
atribuições de forma sucinta. Mas esteja atento para a descrição das
atividades desenvolvidas, pois é através deste item que o
selecionador conhecerá o seu potencial. Coloque-as, se possível, em
forma de itens para facilitar a avaliação.

• Idiomas
Cite apenas o idioma e o nível de conhecimento que possui. Se você
estiver estudando algum, deixe isso claro no currículo. Lembre-se que
se for necessário para o cargo, você será testado e deverá comprovar
o nível declarado.

Como fazer um bom currrículo?
• Informática
Coloque o nível real de seu conhecimento técnico das ferramentas de
informática e internet. Seja sincero, pois quando as vagas necessitam
de algum programa específico, testes podem ser aplicados.

• Cursos
Cite apenas os cursos relacionados à área de interesse. Coloque o
tema e o nome das instituições onde foram realizados.

Como fazer um bom currrículo?
Lembre-se:
• O currículo deve ter, no máximo, duas páginas com as informações 

necessárias para o cargo.
• Coloque foto somente se for exigência para a vaga desejada. Neste 

caso, ela deve ser 3×4, ter boa qualidade e priorizar uma postura 
profissional.
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Currículo Lates
Curriculum Lattes é um currículo elaborado nos
padrões da Plataforma Lattes, gerida pelo CNPq
(Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico).
O Curriculum Lattes se tornou um padrão
nacional no registro do percurso acadêmico de
estudantes e pesquisadores do Brasil.
Atualmente é adotado pela maioria das
instituições de fomento, universidades e
institutos de pesquisa do país.

Currículo Lates – Como cadastrar?
Entrar no Link: 
https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/pkg_cv_estr.
inicio

Informações necessárias:
• E-mail formal para cadastro e senha
• Foto formal
• Nome completo
• CPF / RG / Passaporte
• Nome do Pai e Mãe
• Endereço de contato Residencial ou Profissional
• Telefone
• Formação acadêmica concluída (somente para jovens 

formados, não pode ser técnico ou cursando)
• Formação acadêmica em andamento.
• Título Monografia 
• Nome do Orientador da Monografia
• Atuação Profissional
• Idiomas

Atividades
1. O que o mercado de trabalho espera do
profissional?
2. Cite três exemplos do que é preciso fazer
para estar sempre no mercado de trabalho?
3. Quais cursos você faria para melhorar na sua
rotina de trabalho?
4. Faça 5 dicas para quem quer se dar bem
trabalhando em sua área de atuação ou na área
que espera seguir.
5. Apresente suas respostas para a turma.


