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  Checklist para Entrevista 

 Confirmar o local da entrevista, ou se será realizada remotamente (skype, telephone) e confirmar quem são os 

entrevistadores 

 Pense em como responder às perguntas mais difíceis, como objetivos de longo prazo e suas fraquezas 

 Realize uma pesquisa sobre a empresa/empregador 

 Prepare a sua roupa no dia anterior, isto é importante mesmo se a entrevista for remota (por exemplo, via skype) 

 Para uma entrevista em pessoa, informe-se antecipadamente sobre a rota para chegar à entrevista a tempo 

 Apresente-se para entrevista, ou esteja online, cerca de 5 a 10 minutos mais cedo 

 Solicite confirmação sobre quais os documentos que deve levar consigo para a entrevista 

 Ter uma cópia do seu currículo à mão é, na maioria das vezes, uma boa ideia 

 Prepare algumas perguntas para colocar aos seus entrevistadores - esta também é sua oportunidade para conhecer 

melhor o seu potencial empregador 

 Há perguntas que podem exigir que pare e pense por um momento - isso é perfeitamente normal e pode fazê-lo 

durante uma entrevista 

 Não se esqueça de observar e ler o comportamento dos entrevistadores e o sentimento geral 

 Entre em contato visual com seus entrevistadores - cria empatia e ajuda-o a focar-se 

 Deve questionar sobre os próximos passos após a entrevista, em caso de o entrevistador não os explicar por 

iniciativa própria 

 Se não tiver sucesso na primeira entrevista com uma empresa com a qual gostaria realmente de trabalhar, não 

fique frustrado. Pode sempre voltar a candidatar-se de futuro, e numa segunda vez, estará mais preparado. Deve 

sempre solicitar feedback sobre os resultados da entrevista. 

 Prepare respostas para perguntas comuns e deve sempre estudar previamente respostas a questões 

comportamentais relacionadas ao seu campo de especialização/profissão 

 Um sorriso e um firme aperto de mão são sempre bem-vindos 

 Deixe o entrevistador liderar a entrevista - ouvir é tão importante quanto falar 

 Se estiver  a ser entrevistado por mais do que uma pessoa deve tentar fazer contato visual com todos, não apenas 

com a pessoa que colocou a pergunta 

 Evite elaborar críticas sobre si mesmo ou sobre empregadores anteriores 

 Não deve interromper o entrevistador 

 Evite responder a perguntas com outra pergunta - seja sempre objetivo e claro 
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