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El[\or[ção ^o ]urri]ulum vit[_El[\or[ção ^o ]urri]ulum vit[_El[\or[ção ^o ]urri]ulum vit[_El[\or[ção ^o ]urri]ulum vit[_ 
 

� CURRICULUM VITAE - O QUE É E QUAL A SUA FUNÇÃO?  

O Curriculum Vitae (CV) é um instrumento fundamental na procura de emprego. Constitui um resumo 

das atividades profissionais, qualificações e competências do candidato a emprego. Tem como objetivo 

suscitar o interesse das entidades empregadoras e conquistar uma entrevista presencial, pelo 

que a sua correta elaboração é essencial.  

 

É importante lembrar que não será com o currículo, por si só, que vais conseguir o emprego.  O 

currículo é apenas a ferramenta que irá conquistar o selecionador e despertar o seu interesse. 

 

A elaboração do Currículo deve ser feita com todo o cuidado, 

sendo que qualquer falha deve ser evitada e resolvida. Para tal, 

deves (re)ler diversas vezes o teu currículo para tentares 

evitar qualquer erro. 

 

 

�ERROS A EVITAR: 

1) Erros de escrita e gramática 

Deves, a todo o custo, evitar este tipo de erros. Se não te sentes confortável no português (ou em 

qualquer outra língua que estejas a redigir), pede a ajuda de um familiar ou amigo.  

 

2) Pouco específico 

Nos currículos vê-se de tudo um pouco - umas pessoas colocam informação a menos e outras a mais. 

Contudo, embora não se deva exagerar nos pormenores e especificações de informações, é importante 

descrever com detalhe algumas das funções desempenhadas anteriormente, sobretudo aquelas 

que se enquadram nas funções a que se estão a candidatar. Cada vez mais, um currículo deve ser 
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escrito em função do cargo ao qual te estás a candidatar. Logo, há que evitar organizar apenas uma 

vez o currículo, como acontece na maioria dos casos,  

 

3) Realce de detalhes sem importância 

Evita mencionar detalhes sem importância, como por exemplo: Organizei um arquivo em três dias, 

tendo separado cuidadosamente as pastas por ano, nome, categoria, etc. 

 

4) Esquecer informação importante 

Todos os trabalhos desenvolvidos, duradouros ou temporários, relacionados ou não com a área de 

atividade a que te candidatas, devem sempre ser considerados. Apesar de se achar que são 

insignificantes, muitas vezes proporcionaram-te muitas aprendizagens e acrescentam experiência e 

novas competências ao teu desenvolvimento profissional. Como tal, deves definir bem o que pretendes 

incluir ou excluir do teu currículo. 

 

5) Confuso para o olhar 

Não te esqueças que a componente gráfica é muito valiosa junto do currículo, sendo que a simplicidade 

faz a diferença. Evita escolher um tipo de letra exuberante, o tamanho de letra deve ser moderado, 

bem como deves dar espaço entre os vários conteúdos e espaço ligeiro entre linhas. Acima de tudo, 

deverá ser ponderado. 

 

6) Informações erradas ou desatualizadas 

Evita ter informações profissionais e de contacto erradas, na medida em que estas podem ser muito 

prejudiciais para ti. Tenta reler o teu currículo esporadicamente para comprovar que todas as 

informações estão atualizadas e correspondem à realidade.  

 

���� OUTRAS SUGESTÕES:  

- Utilizar papel branco A4.  

- Transcrever a computador, não uses CV’s manuscritos.  



 

O QUE DEVES, ENTO QUE DEVES, ENTO QUE DEVES, ENTO QUE DEVES, ENT

CURRCURRCURRCURR

fizeste de relevante nesse período, bem como 

estágios (nacionais e internacionais), viagens 

e experiências no mercado de trabalho, a tua 

fluência em idiomas e trabalhos voluntários, 

- Não ultrapassar as duas / três 

- Enviar CV’s originais e com boa apresentação. 

- Escolher um estilo simples, sendo que

restritos a funções onde tais competências são altamente val

candidatar-te a uma empresa de marketing, publicidade, audiovisuais…)

- Evitar juntar muitos documentos (diplomas, por exemplo) ao CV. 

for expressamente solicitado. 

- O CV deve sempre fazer-se acompanhar de uma carta

espontânea ou de recomendação).

- Este é o link, seguro e fiável, onde podes fazer o teu curriculum vitae: 

http://europass.cedefop.europa.eu/pt/documents/curriculum
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O QUE DEVES, ENTO QUE DEVES, ENTO QUE DEVES, ENTO QUE DEVES, ENTÃO, DESTACAR NO TEU O, DESTACAR NO TEU O, DESTACAR NO TEU O, DESTACAR NO TEU 

CURRCURRCURRCURRÍCULO?CULO?CULO?CULO? Realça a tua formação e o que 

fizeste de relevante nesse período, bem como 

estágios (nacionais e internacionais), viagens 

e experiências no mercado de trabalho, a tua 

uência em idiomas e trabalhos voluntários, 

caso já tenhas realizado algum.

/ três páginas, exceto se tiveres uma vasta experiência de trabalho. 

CV’s originais e com boa apresentação.  

Escolher um estilo simples, sendo que CV’s com apresentações ou formatos originais devem estar 

restritos a funções onde tais competências são altamente valorizadas (por exemplo, se estás a 

te a uma empresa de marketing, publicidade, audiovisuais…).  

documentos (diplomas, por exemplo) ao CV. Estes devem ser apresentados 

acompanhar de uma carta (de apresentação/motivação, de candidatura 

espontânea ou de recomendação). 

, seguro e fiável, onde podes fazer o teu curriculum vitae: 

http://europass.cedefop.europa.eu/pt/documents/curriculum-vitae  

 

Se terminaste recentemente a Se terminaste recentemente a Se terminaste recentemente a Se terminaste recentemente a 

tua formação, é normal ainda tua formação, é normal ainda tua formação, é normal ainda tua formação, é normal ainda 

não não não não apresentaresapresentaresapresentaresapresentares    

experiênciaexperiênciaexperiênciaexperiência    profissionalprofissionalprofissionalprofissional

te preocupes, nãote preocupes, nãote preocupes, nãote preocupes, não    

único/a.único/a.único/a.único/a. 
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O, DESTACAR NO TEU O, DESTACAR NO TEU O, DESTACAR NO TEU O, DESTACAR NO TEU 

Realça a tua formação e o que 

fizeste de relevante nesse período, bem como 

estágios (nacionais e internacionais), viagens 

e experiências no mercado de trabalho, a tua 

uência em idiomas e trabalhos voluntários, 

caso já tenhas realizado algum. 

uma vasta experiência de trabalho.  

CV’s com apresentações ou formatos originais devem estar 

(por exemplo, se estás a 

Estes devem ser apresentados se tal 

(de apresentação/motivação, de candidatura 

, seguro e fiável, onde podes fazer o teu curriculum vitae: 

Se terminaste recentemente a Se terminaste recentemente a Se terminaste recentemente a Se terminaste recentemente a 

tua formação, é normal ainda tua formação, é normal ainda tua formação, é normal ainda tua formação, é normal ainda 

    muita muita muita muita 

profissionalprofissionalprofissionalprofissional. . . . NãoNãoNãoNão    

    ésésésés    o/a o/a o/a o/a 

 


