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Metodologia de Busca Acelerada de Emprego

1) Faça um CV Aderente

2) Treine Técnicas de Entrevistas

3) Mergulhe no 15,10,2

4) Trabalhe com sua a  
Rede de Contatos

5) Mantenha seu
Equilíbrio Físico
e Emocional

(Você é o Líder de 
Sua Carreira) 



Área

Cargos

Empresas

Defina seu Alvo, busque experiências de acordo com as 
Vagas e crie Aderência no seu CV

: TI

: Estagiário em Programação

: Grandes Empresas

Prepare-se para as 
Entrevistas
(saiba qual foi o CV 

enviado e leve o CV na
Entrevista)Trabalhe com sua rede de Contatos

(Mostre seu CV para toda sua rede de contatos)



Quanto tempo um selecionador gasta lendo um CV?

Entenda o Conceito Triângulo de Ouro:

Foi feito pesquisa nos EUA e foi constatado que os
Headhunters e Selecionadores de grandes empresas,
prestam mais atenção no canto superior esquerdo da página
do que no restante do CV e eles gastam em torno de 10 
segundos lendo os CVs.

O Triângulo de Ouro é então o Triângulo Superior Esquerdo, 
a parte onde as informações mais importantes devem estar
ou as palavras chaves das descrições de vagas. 

Trabalhar com isto em mente lhe ajudará criar aderência do 
seu CV com as vagas que aplicar e aumentará as chances de 
você ser chamado para as entrevistas.



Dois nomes

Telefones, email e endereço

Descreva EXPERIÊNCIAS relacionadas a Área de trabalho que esteja buscando

Descreva  1 experiência  relacionada as EMPRESAS que trabalhou

Descreva FERRAMENTAS que domina em sua área profissional

Descreva sua FORMAÇÃO relacionada a Área que busca

Descreva LINGUAS e fluência que tem

Descreva EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL que  tenha 

Esta área tem o 
foco em Ação e 
Resultados

Use Numeros de Mensuaração  e 
Percentuais para demonstrar o 
escopo de seu trabalho e 
responsabilidades e quaitificar os 
resultados obtidos.

Use Resultados Quantitativos e 
Qualitativos.

Alvo do Currículo



Nome do Curso, ESCOLA, Local e data de formatura ou término do Curso

Use sua Experiência 
Voluntária no jargão 
profissional – Função 
e Ações

Destaque Talentos Especiais que você tenha que possa demonstrar algo mais 
sobre você e gerar curiosidade e interesse por parte dos Recrutadores, linkando 
caracteristicas positivas de sua pessoa



Qual destes Candidatos você gostaria de chamar para Entrevista?



• O Currículo Precisa ter   
espaços em branco

• Deve de preferência ter uma   
linha para cada bullet

• Evitar textos em prosa

A aparência do  
Currículo Triângulo de 
Ouro precisa ser a de 
uma OBRA DE ARTE.

Siga o Template


