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Língua Portuguesa

Oi!
Preparado(a) pra
mais um dia de
estudos? Vamos
começar?

Hoje vamos estudar mais um gênero
textual: o curriculum vitae. Esse é
um documento pessoal e particular,
muito importante para quem quer
se apresentar a alguma vaga de
emprego.

Sobre o gênero textual curriculum vitae (CV) ou currículo
Documento em que se reúnem dados relativos às características pessoais, formação, experiência profissional e/ou trabalhos realizados por um candidato a emprego, atividade de
autônomo, cargo específico.
Dicionário eletrônico Houaiss da Língua Portuguesa

A expressão curriculum vitae vem do latim:
VITAE = vida
CURRICULUM = trajetória, curso ou carreira
CURRICULUM VITAE = trajetória de vida

Por meio do currículo, o empregador tem um perfil do candidato,
pois dispõe do acesso aos dados e às informações mais relevantes
por esse pretendente à vaga de emprego. Inclusive, pode ver a sua
foto, pois hoje já se admite isso nesse tipo de “apresentação”.
Para escrever seu currículo, você pode usar alguns programas que
facilitam isso. O próprio editor de texto instalado em seu computador traz essa facilidade. Daí, é só preencher os campos e entregá-lo via on-line ou por e-mail, por exemplo, embora o impresso ainda
seja bastante utilizado.
Como o CURRÍCULO é o seu “cartão de visita”, você deve apresentá-lo sem erros ortográficos, sem borrões, rasuras. Cuide para não
amassá-lo. Lembre-se de que “a primeira impressão é a que fica”!

Estrutura do curriculum vitae ou currículo
a)	Dados pessoais: nome, idade, estado civil, endereço, telefones e e-mail, foto
(tamanho 3x4) ao lado. Se colocar telefone de recado, especifique o nome da
pessoa responsável.
b) Objetivos: especifique seus objetivos no cargo pretendido.
c)	Qualificações: neste espaço, você coloca suas qualificações, suas qualidades
profissionais, com uma média de 5 exemplos (habilidade com pessoas, excelente
escrita, boa comunicação verbal, etc.)
d) Escolaridade: neste espaço, você apresenta somente a última formação
acadêmica. (Ex: superior incompleto em Ciências Econômicas; período; ano de
conclusão). Caso tenha pós-graduação, especifique-a.
e) Cursos de aperfeiçoamento: seminários, palestras, simpósios, etc. (desde
que tenha certificado). Coloque só os dois últimos ou o que o ajudaria no emprego
almejado.

f)	Idiomas e informática: neste local, só especifique o seu nível de inglês. Se for
só o básico, o melhor é não colocar essa informação. No caso da Informática,
indique os cursos que fez ou que domina.
g) Experiência profissional: coloque só as três últimas, se tiver.
h)	Referência profissional: de preferência, do último ou penúltimo emprego.
Coloque o nome e telefone de contato do ex-chefe, ou ex-diretor. Alguém que
possa falar bem de sua vida profissional dentro da empresa.
Por fim, se houver necessidade, especifique a pretensão salarial. Nunca coloque “a
combinar”, pois se o empregador está solicitando, é porque quer saber. Na dúvida,
pesquise os salários pagos no mercado para a função almejada.
Observação importante: o CV deve ter, no máximo, 2 folhas inteiras! E mais: toda
informação deve ser verídica! Nunca invente nada, mesmo porque se for testado na
entrevista a respeito de algo que declarou falsamente, irá passar vergonha!
VILARINHO, Sabrina. Curriculum Vitae. Disponível em: <https://brasilescola.uol.com.br/redacao/
curriculum-vitae.htm>. Acesso em: 28 abr. 2020.

Para saber mais, ter acesso a alguns modelos e programas para elaborar o seu
currículo, listamos algumas dicas de sites que podem ajudar:
https://exame.abril.com.br/carreira/12-modelos-de-curriculo-para-baixare-preencher/
https://exame.abril.com.br/carreira/10-modelos-de-curriculo-para-todosos-gostos-e-perfis/
https://negocios.umcomo.com.br/artigo/estrutura-de-um-bom-curriculumvitae-2950.html
Para reforçar e ampliar seus conhecimentos sobre o que vimos hoje, seu
livro didático traz, no capítulo 1, da página 28 até a 34, várias informações
importantes sobre esse gênero textual. Vale a pena você conferi-lo!
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