




 Expressão latina que significa “currículo de vida”  ou 

“trajeto/percurso de vida”. 

 

 Trata-se de um documento personalizado, que apresenta, por 

ordem cronológica, as qualificações e experiência profissional de 

alguém ao longo da vida. 

O que é o CV? 



Serve para dar a conhecer a formação  e  experiência 

de um candidato a um emprego, a  um concurso, à 

frequência de um curso  (mestrado), … 

02 
O CV é a primeira impressão que uma  empresa tem de 

um candidato... É  importante criar um impacto 

favorável  para passar à fase seguinte (entrevista). 

 

Qual é a finalidade do CV? 



Links úteis: 

Site: 

http://europass.cedefop.europa.

eu/pt/documents/curriculum-

vitae 

 

Templates: 

http://europass.cedefop.europa.

eu/pt/documents/curriculum-

vitae/templates-instructions 
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https://www.canva.com/ 



Estrutura de um CV 

Dados 
pessoais; 

Formação académica 
(habilitações 

literárias);  

Formação 
profissional / 

outras 
habilitações 

Experiência 
profissional;  

. Outras informações 
 relevantes;  



Conselhos: 
Pode juntar ainda cartas 
de referência das 
empresas por onde 
passou. Porém tenha 
cuidado: enviar muitos 
anexos com o currículo 
pode implicar um 
afastamento na fase 
inicial da candidatura. 

Se fizer um currículo exaustivo 
(mais de  três páginas), saiba que 
não agradará. Se você tem uma  
longa experiência, se assistiu a 
dezenas de seminários ou  
participou em inúmeras ações de 
formação, não pode despejar  
tudo isso no currículo. Há que ser 
seletivo. 





 Deve acompanhar o envio de um curriculum vitae, 

posto a que se candidata ou empresa. 

 
 

O que é uma Carta de Apresentação? 



Funções 

Informar do 
envio do 
currículo 

Apresentar a 
candidatura; 

Pedir a 
realização de 

uma 
entrevista. 



Fórmula de saudação 
(Exmo. Sr. Diretor de 
Recursos Humanos) 

Disponibilidade e 
pedido de entrevista Fórmula de despedida; 

Alusão ao CV em 
anexo; 

Assinatura 

Características 





O que escrever nas cartas? 

 Dirija-se à pessoa certa: 

   diretor de recursos humanos, 

   diretor da empresa 

  empresas de  recrutamento 
 

 Frase de abertura; 

 

 Explique por que se candidata – o que o atrai na  

empresa, na função. 



Não mencione a sua 
inexperiência - escreva  
sobre a sua capacidade 
de aprender depressa; 

 

Não fale em ordenado 
(apenas no caso de lhe 
ter  sido pedido no 
anúncio). 

O que não escrever nas cartas 



Em caso de dúvidas enviar email 

para: 

• erica.marques@rauldoria.pt 

• maria.sousa@rauldoria.pt 
 

OBRIGADA 
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