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1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

  

A crise do coronavírus acelerou diversas tendências de mercado e, dentre 

elas, a digitalização da economia. Porém, outro aspecto trazido pela 

pandemia foi o aumento de desemprego no Brasil.  

 

Para termos ideia de alguns números, de acordo com o Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), a taxa de desocupação entre maio a julho 

de 2020 foi de 13,8%, sendo a mais alta da série histórica iniciada em 2012. 

Isso representa um total de 13,1 milhões de pessoas desocupadas.  

 

Porém, quando se analisa a taxa de desocupação entre os jovens (de 18 a 

24 anos), esse número é muito expressivo: 30,0% dos jovens desocupados. 

 

Além desta alta no número de jovens desocupados, há um outro grande 

desafio: como o mercado, de maneira geral, teve uma retração, pessoas 

mais experientes também perderam o emprego. E, na tentativa de retornar 

ao mercado de trabalho de maneira mais rápida, eles aceitam cargos 

menos qualificados e com menores salários. Ou seja, concorrendo de 

maneira direta com os mais jovens que, no geral, têm pouca experiência e 

ainda estão buscando mais e novas qualificações.  

 

 

https://escolasdigitalmax.com.br/
https://escolasdigitalmax.com.br/
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Diante deste cenário de aumento de concorrência na busca de uma maior 

empregabilidade, cabe aos jovens encontrar formas criativas para se 

diferenciarem, principalmente durante o processo seletivo. E como 

conseguir isso? Com um currículo matador (e vencedor) e tendo um maior 

autoconhecimento, principalmente em relação aos aspectos que envolvem 

a inteligência emocional e como usar isso ao seu favor durante os 

processos seletivos. 

Agora você já passou pela Fase 1. Quer 
saber o que vem nas próximas fases? 

 

Processo seletivo: o que eu preciso saber?  

 Conhecimento é poder: saiba tudo sobre como funciona um processo 

seletivo e suas principais etapas.  

 

Inteligência Emocional nos processos seletivos: 

 entenda o que é o conceito de Inteligência Emocional, como ela funciona 

e como utilizá-la para conquistar a vaga que você está de olho! 

 

Montando seu currículo vencedor: 

 hora de saber as dicas práticas para criar um currículo diferenciado e 

vencer a concorrência! 

 

 

https://escolasdigitalmax.com.br/
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2 
PROCESSO SELETIVO 

O QUE VOCÊ PRECISA SABER  
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2.  PROCESSO SELETIVO: O QUE VOCÊ PRECISA SABER 
 

O processo seletivo refere-se a um conjunto de técnicas utilizadas para 

“filtrar” e escolher pessoas para ocuparem determinada posição. Por meio 

deste processo, é possível identificar determinado indivíduo tem as 

qualidades e habilidades esperadas e exigidas pela empresa. 

 

E por que “processo”? O termo “processo” se dá porque essa seleção 

acontece em diferentes etapas. Porém, nem todos os processos seletivos 

têm as mesmas etapas: ou seja, há uma variação de acordo com empresa e, 

até mesmo, com o cargo.   

 

2.1. Principais etapas dos processos seletivos 

É importante você conhecer as principais etapas de um processo seletivo 

para você compreender o ponto de vista da empresa selecionadora. Ou 

seja, o que é importante para ela e como você pode se diferenciar para 

vencer cada uma destas fases.  

https://escolasdigitalmax.com.br/
https://escolasdigitalmax.com.br/


e-Book   Inteligência Emocional Aplicada aos Processos Seletivos 

 

7 

Clique no Link E CONHEÇA NOSSOS CURSOS  – HÁ MAIS DE 15 ANOS ENSINANDO JOSVENS 

Fase 1: Análise do currículo 

A triagem dos currículos é uma etapa inicial que faz parte qualquer 

processo seletivo. É uma forma de analisar se o perfil e a experiência do 

candidato estão de acordo com as expectativas e necessidades da empresa. 

Nessa fase, no geral os recrutadores avaliam: 

 formação acadêmica; 

 experiência profissional; 

 cursos complementares; 

 conhecimento e domínio de idiomas, sistemas e softwares; 

 soft skills. 

 

As soft skills são as habilidades pessoais, tais como comunicação, 

resiliência, flexibilidade criatividade e boa gestão do tempo. Vamos abordar 

isso novamente no último capítulo. 

https://escolasdigitalmax.com.br/
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Fase 2: Entrevista 

Na fase de entrevista, o recrutador deseja conhecer os candidatos por meio 

de uma conversa e/ou bate-papo. Obviamente que as perguntas são 

previamente estruturadas e preparadas. Porém, ao longo da entrevista, é 

possível que novas perguntas surjam, de acordo com a resposta de cada 

candidato.  

https://escolasdigitalmax.com.br/
https://escolasdigitalmax.com.br/


e-Book   Inteligência Emocional Aplicada aos Processos Seletivos 

 

9 

Clique no Link E CONHEÇA NOSSOS CURSOS  – HÁ MAIS DE 15 ANOS ENSINANDO JOSVENS 

Dependendo de como e com quem for essa entrevista, depois dessa etapa 

os candidatos podem ser encaminhados para entrevistas com outras 

pessoas, por exemplo, coordenadores ou gerentes.  

 

Apesar de cada entrevista ser estruturada de acordo com a cultura da 

organização, a vaga de seleção e o perfil desejado, há algumas perguntas 

que são comuns nesta fase, tais como: 

 Como você lida com a pressão por resultados? 

 Quais são seus pontos fortes? E as suas principais limitações 

profissionais? 

 Quais são os seus diferenciais para o trabalho? 

 Quais são suas metas profissionais para o longo prazo? 

 Como você descreveria sua personalidade? 

 

Além disso, há também aquelas perguntas situacionais. Alguns exemplos: 

Como lidar com um colega que não gosta de você? O que você faria antes 

da reunião com determinado cliente? 

 

É importante que você se prepare para essa fase. Assim, no dia, você irá se 

sentir seguro para mostrar todas as qualidades e porque esta vaga deve ser 

sua.  

 

 

https://escolasdigitalmax.com.br/
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Fase 3: Dinâmica em Grupo 

A dinâmica em grupo é uma fase muito comum e conhecida. Essa fase pode 

ser usada para observar e avaliar o comportamento dos candidatos na 

presença de outras pessoas. Desta forma, é possível identificar algumas 

características, tais como: 

 Capacidade de competir; 

 Liderança; 

 Ser liderado; 

 Comunicação verbal; 

 Resolução de desafios.  

https://escolasdigitalmax.com.br/
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Fase Bônus 

Com a aceleração da digitalização das empresas, as organizações têm 

introduzido novas formas de realizarem algumas fases do processo seletivo, 

tais como: 

 Vídeo Entrevista; 

 Entrevista online; 

 Entrevista Desafio – Gamificação. 
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3 
INTELIGÊNCIA EMOCIONAL 
NOS PROCESSOS SELETIVOS  
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3. INTELIGÊNCIA EMOCIONAL NOS PROCESSOS SELETIVOS 

3.1. Entenda o que é Inteligência Emocional 

 

Inteligência emocional é a capacidade de gerir as suas próprias emoções, 

usando-as a seu favor, assim como se colocar no lugar do outro para a 

construção de relações e convívios mais saudáveis. 

 

A Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional (SBIE) explica que quem 

tem Inteligência Emocional sabe pensar, sentir e agir de forma inteligente e 

consciente, sem deixar que as emoções controlem suas ações. Além disso, 

cita alguns pilares principais da Inteligência Emocional, que são:  

 Autorresponsabilidade: capacidade de assumir a responsabilidade por 

todas as coisas que acontecem na vida, seja o sucesso, fracasso, erros ou 

acertos; 

 Percepção das Emoções: reconhecer as emoções humanas, tanto as 

próprias quanto das pessoas ao redor, identificando a mensagem que 

trazem; 

 Gerenciamento das Emoções: conscientização da sua reação (resposta 

emocional) diante de cada emoção, adequando-as; 

 Foco: o foco determina o resultado, sendo assim, é capacidade para 

focar nos aspectos positivos das pessoas e situações; 

https://escolasdigitalmax.com.br/
https://escolasdigitalmax.com.br/
https://www.sbie.com.br/blog/afinal-o-que-e-inteligencia-emocional/
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 Ação: somente pela ação enfrentamos o medo, tristeza e raiva; 

encontramos a alegria e o amor, gerando resultados e concretizando 

nossos sonhos. 

3.2. Como utilizar a Inteligência Emocional para conquistar a vaga 
 

E por que a inteligência emocional pode ajudar a conquistar a sua vaga de 

sonhos? Uma Pesquisa da Career Builder revelou que 71% dos profissionais 

tomadores de decisão valorizam mais a inteligência emocional de um 

funcionário do que o QI (quociente de inteligência). Além disso, os 

trabalhadores que dominam essa habilidade também têm chances maiores 

de serem promovidos, segundo 75% dos entrevistados pelo estudo. 

 

Assim, a inteligência emocional proporciona você a controlar suas emoções 

e, com isso, tendo calma e sabedoria para responder as perguntas, por 

exemplo, durante uma entrevista de emprego ou durante uma prova de 

seleção.  

A iniciativa Estudar na Prática traz algumas formas práticas para 

demonstrar inteligência emocional durante a entrevista. Quer conhecer 

essas dicas? 

 Dica 1: 
Escutar ativamente 
Prestar atenção no que você vai responder é importante, mas também é 

fundamental concentrar-se, de maneira atenciosa, na pergunta que está 

sendo feita. É preciso resistir ao desejo de responder imediatamente. No 

https://escolasdigitalmax.com.br/
https://escolasdigitalmax.com.br/
https://www.careerbuilder.ca/share/aboutus/pressreleasesdetail.aspx?id=pr652&sd=8%2f18%2f2011&ed=8%2f18%2f2099
https://www.napratica.org.br/como-demonstrar-inteligencia-emocional-entrevista-de-emprego/
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geral, os entrevistadores preferem uma resposta cuidadosa a uma resposta 

imediata. Se você ficar na dúvida sobre o que foi questionado, seja sincero 

e peça para o entrevistador repetir.  

 Dica 2: 
Demonstre algumas emoções 
O nervosismo pode forçar o candidato a demonstrar uma postura 

rigidamente controlada. Por isso, tente sorrir de forma natural e 

espontânea. Demonstre entusiasmo, caso seja genuíno. O importante é 

não forçar nenhuma emoção, já que isso pode gerar desconfiança dos 

entrevistadores e, com isso, diminuir suas chances de ser selecionado.   

 Dica 3:  
Mostre que você está em busca da melhoria contínua 
Ao revelar alguma fraqueza, deixe claro que você está trabalhando 

ativamente para melhorar a questão e dê exemplos de como poderá 

progredir no futuro. Falar de maneira honesta sobre determinada 

fragilidade pode contribuir para que você ganhe confiança e respeito dos 

selecionadores. 

 Dica 4: 
Mostre que você aprende com seus erros 
Caso o entrevistador pergunte sobre alguma situação em que as coisas 

deram errado, uma atitude que não é bem vista é quando você culpa 

outras pessoas por determinado fracasso. Relate o que aconteceu, mas 

https://escolasdigitalmax.com.br/
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evite apontar culpados. O que o entrevistador quer saber, de fato, é como 

você reagiu neste contexto, se fez alguma coisa para melhorar a situação e 

quais as lições que você aprendeu. Aceitar a responsabilidade, portanto, é 

demonstrar que você também aprende com os seus erros.  

 Dica 5:  
Pergunte sobre cultura e valores 
Entrevistadores normalmente perguntam, ao final da entrevista, se o 

candidato tem alguma dúvida. Caso não tenha sido abordado, aproveite 

esse momento para demonstrar a sua inteligência emocional perguntando 

sobre a cultura e os valores da organização. Isso mostra que você não está 

interessado apenas em um emprego, mas que também quer enxergar 

como se encaixaria na organização.  

 

https://escolasdigitalmax.com.br/
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4 
HORA DO JOGO 

COMO MONTAR UM CURRÍCULO VENCEDOR 
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4. COMO MONTAR UM CURRÍCULO VENCEDOR 
 

4.1. Dicas práticas para fazer um currículo diferenciado 

Agora que você já entendeu como as fases de um processo seletivo 

funcionam, já viu alguns macetes para você se diferenciar em cada uma 

delas e como a inteligência emocional pode ser uma grande aliada para a 

vitória, vamos trazer dicas práticas para criar seu currículo de maneira 

diferenciada para você conquistar a sua vaga dos sonhos.  

 

O Currículo deve ser entendido como se fosse um resumo da sua trajetória 

profissional, indicando o quanto você se esforçou e realizou para chegar 

até o ponto em que está hoje, qual caminho você trilhou e aonde você quer 

chegar. Caso você esteja querendo sua primeira oportunidade de emprego, 

é possível sim fazer um currículo diferenciado (mais a seguir diremos 

como).  

 

De qualquer forma, seu currículo deve ter: 

 Verdade: nunca coloque informações que não sejam verdadeiras no 

seu currículo. Não existem meias-verdades; 

 Simplicidade: seja simples na estruturação do seu currículo. A pessoa 

que está selecionando acaba avaliando dezenas de currículos. Por 

isso, informações desnecessárias e excesso de floreios só deixarão o 

selecionador ainda mais cansado; 

https://escolasdigitalmax.com.br/
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 Eficiência: escolha bem as informações que você colocará no seu 

currículo para que sejam aquelas aderentes às expectativas da 

empresa. Menos pode ser mais.  

 

Além disso, para você sair 
vencedor nesta fase, separamos 
aqui 3 (três) dicas práticas. 
Vamos lá? 
 

 

 Dica 1: Conheça a empresa 

Pesquise sobre a empresa que você está se candidatando para direcionar 

seu currículo, tornando-o mais assertivo e eficiente. 

https://escolasdigitalmax.com.br/
https://escolasdigitalmax.com.br/


e-Book   Inteligência Emocional Aplicada aos Processos Seletivos 

 

20 

Clique no Link E CONHEÇA NOSSOS CURSOS  – HÁ MAIS DE 15 ANOS ENSINANDO JOSVENS 

 

 Dica 2: Visual do seu Currículo 

Como já dissemos anteriormente, normalmente quem faz a seleção avalia 

dezenas de currículos. Imagine ler mais de 40 currículos praticamente 

idênticos? Por isso, com muito bom senso, é possível criar um currículo 

com um visual criativo e discreto. Tanto o Word, quanto o Powerpoint e o 

Canva, quando você vai criar um arquivo novo, disponibilizam opções de 

templates. Escolha um que traga um visual interessante para seu currículo, 

mas que seja aderente à vaga que você está se candidatando. Por exemplo, 

se você está se candidatando a um estágio em Direito, precisa ter cuidado 

ao selecionar o template, pois normalmente os escritórios de advocacia são 

mais conservadores. Assim, usar sempre o bom senso é fundamental. 

 

https://escolasdigitalmax.com.br/
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 Dica 3: Estrutura e Conteúdo 

a) Dados Pessoais: 

 Nome completo; 

 Telefone; 

 E-mail atualizado;  

 LinkedIn (se tiver). 

 

 

 

https://escolasdigitalmax.com.br/
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b) Objetivo: 

O objetivo é um elemento que causa muitas dúvidas nos candidatos. É 

fundamental evitar copiar frases prontas e de efeito da internet. O seu 

objetivo deve estar alinhado com a vaga que pretende ocupar. Por 

exemplo: busco estágio na área de Marketing com foco em planejamento 

de redes sociais.  

c) Experiência: 

Caso você tenha tido outras experiências profissionais anteriores, colocar 

neste item, em ordem cronológico da mais recente para a mais antiga. Caso 

não tenha, não inserir este item. Não se preocupe: nos próximos itens você 

poderá impressionar. 

 

d) Formação: 

Mencione o nome da sua universidade, o curso e a previsão de conclusão 

prevista da sua graduação. Caso você ainda esteja estudando, também é 

interessante apontar o período de estudo: matutino, vespertino ou 

noturno, já que pode influenciar no horário disponível para trabalho.  

Exemplo: 5º semestre do curso de 
Administração da Universidade X. 
 
 Previsão de finalização: Julho de 2022 

 Turno: Noturno 

e) Cursos de qualificação: 

https://escolasdigitalmax.com.br/
https://escolasdigitalmax.com.br/


e-Book   Inteligência Emocional Aplicada aos Processos Seletivos 

 

23 

Clique no Link E CONHEÇA NOSSOS CURSOS  – HÁ MAIS DE 15 ANOS ENSINANDO JOSVENS 

Colocar os cursos realizados, inclusive os cursos online, mas com aderência 

à vaga desejada.  

 

f) Habilidades: 

Aqui é para você colocar suas soft skills e hard skills. Como já vimos 

anteriormente, soft skills são habilidades pessoais, como criatividade e boa 

gestão do tempo. Já as hard skills são as competências técnicas. Exemplo: 

programação, edição de vídeo, redação de textos e coisas do tipo.   

E, para finalizar e vencer, seguem nossas 
últimas dicas práticas: 
 
 Revise a ortografia; 

 Envie seu currículo em pdf e nunca em formato de arquivo aberto: 

isso transmite profissionalismo da sua parte. 

 

 

Parabéns,  
você concluiu a leitura! 

 

 

 

 

https://escolasdigitalmax.com.br/
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Somos imensamente gratos por você ter chegado até o final, e esperamos 

que o e-Book Inteligência Emocional Aplicada aos Processos Seletivos 

tenha agregado valor em sua jornada de preparação para processos 

seletivos ou entrevistas de emprego. 

E se você gostou do nosso e-Book,  

acesse nosso site para conhecer nossos cursos e convidamos você para 

seguir a DIGITAL MAX, acessar nosso Canal do YouTube e ficar por dentro 

de todas as novidades sobre o mercado de trabalho. 

escolasdigitalmax.com.br 
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