Vai participar de um processo seletivo? Organize-se.

O processo de seleção pode ser composto de várias etapas, e cada uma delas
é importante para que o avaliador tome a decisão certa pelo melhor perfil naquele
momento. Por isso, é necessário dispor de variadas ferramentas de avaliação e
acima de tudo levar em consideração que todas as etapas devem estar claras para
o avaliado. Afinal, realizar entrevistas, testes psicológicos, dinâmicas de grupo
e/ou qualquer outros métodos avaliativos podem ser cansativo para o candidato
que não está preparado.
Um dos maiores fantasmas para o avaliado, muitas vezes é a entrevista
individual que não deixa de ser um momento decisivo para ocupar o cargo
desejado. No entanto, seguindo dicas simples, você poderá obter um bom
desempenho na hora da sua entrevista de emprego:
O ponto de partida é conhecer a empresa que você está buscando o
emprego. Um bom começo é visitar o site da empresa, ler sobre a mesma
em jornais, revistas ou outros meios de comunicação, nestes espaços, você
vai encontrar missão, valores e planos futuros da empresa;
Mantenha seu currículo sempre atualizado e no momento que for solicitado
a realizar uma entrevista, seja sempre sincero quanto à sua disponibilidade,
experiências profissionais ou cursos realizados. Não esqueça que isso pode
atrapalhar você posteriormente;
Atente cuidadosamente para sua apresentação pessoal, que inclui, não só as
roupas que você está usando no momento, pois por mais simples que seja,
deve estar adequada ao ambiente da empresa, como também os acessórios
e maquiagem para as mulheres; e para os homens, a barba bem feita é
sempre uma boa dica;
Seja sempre educado e cordial com todas as pessoas que encontrar no
percurso de sua entrevista na empresa, desta forma, você será

especialmente notado;
No momento da entrevista, esteja atento à sua postura verbal e não verbal
(o corpo fala) e as informações que são prestadas pela entrevistadora. Ao
falar seja procure elaborar suas ideias com clareza, firmeza, objetividade,
tranquilidade e coerência. Uma informação bem relatada e objetiva
transmite segurança de estar diante de um profissional maduro e muito
bem articulado.
E por fim, Procure esclarecer todas as suas dúvidas em relação a vaga que
você está concorrendo. Ao final, agradeça a oportunidade e demonstre
solicitude para continuar as próximas etapas do processo, assim, mesmo
que você não seja contratado para esta vaga específica, você deixará as
“portas abertas” para participação em outros processos futuros. Lembre-se
de que toda experiência de entrevista é válida e rica para a formação e
apresentação de um perfil profissional, sendo este o primeiro passo para o
sucesso, e é o que nós desejamos para você, sempre! Muito Sucesso!
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