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  Preparação para a Entrevista 

• Conheça-se a si mesmo, verdadeiramente, e use como bases a honestidade e a confiança 
para a sua entrevista 

• Estude o seu CV, pois provavelmente será um guia em alguma parte da entrevista 

• Pesquise sobre o Empregador, para que possa demonstrar o seu desejo e motivação para 
trabalhar com ele, e também estar pronto para responder à pergunta "por que gostaria de 
trabalhar connosco?" 

• Entrevistas remotas podem ser às vezes mais complicadas do que entrevistas pessoais - não 
descarte etapas críticas de preparação, como verificar antecipadamente a boa qualidade de 
sua ligação, e esteja online alguns minutos antes da hora marcada 

• Aprender a Ouvir: é tão importante ouvir, como falar durante uma entrevista 

• Criar uma lista de exemplos de perguntas que pode ter que responder, para que possa 
praticar antecipadamente - isto é particularmente relevante se a entrevista vai ser 
conduzida numa língua diferente da sua língua nativa 

• Sempre que responder a perguntas, especialmente aquelas relacionadas com 
comportamentos e experiências passadas, tente sempre incluir exemplos e descrever 
histórias curtas para apoiar corretamente a sua resposta 

• Leia atentamente a descrição da posição de trabalho 

• Pesquise se existe algum colega ou amigo que já trabalha na empresa a que se está a 
candidatar - isto pode ser útil para obter dicas de experiências de entrevistas anteriores 

• Pense em perguntas que vai colocar ao seu entrevistador no final da entrevista 

• O follow-up é crucial - se ainda não tiver recebido o resultado da entrevista, pode sempre 
solicitá-lo por e-mail ou num telefonema: se possível e se se lembrar, pode sempre 
perguntar no final da entrevista como pode entrar em contacto com a empresa novamente 
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