
              Modelo 1 – Boas Escolhas – Indicado para Estágio, Primeiro Emprego e Jovem Aprendiz 

 

                                                                       Nome completo 

                                           Data de nascimento, nacionalidade e estado civil 

                                       Endereço (Rua, Nº residencial, bairro, cidade e estado) 

                                                    Telefone residencial, celular e e-mail 

Objetivo: 

(No início da vida profissional não é necessário ter um objetivo definido. Você pode apenas citar a área de 

interesse). Exemplos: Área financeira. – Ou – Incluir-me no mercado de trabalho por meio de uma empresa 

conceituada e referenciada, que me proporcionará a oportunidade de crescimento e de demonstrar minhas 

atribuições, de modo que contribuirei para seu desenvolvimento. 

 

Formação Acadêmica: 

Graduação: Exemplos: 4º Semestre do curso de Ciências Atuariais – Ou – Ensino Médio Incompleto. 

Nome completo da instituição: Exemplos: Universidade USP/SP – Ou – Colégio Santa Rosa/SP. 

Previsão de conclusão: Exemplo: Janeiro de 2016. 

 

Cursos: 

(Descreva todos os cursos concluídos ou em andamento relevantes a vaga, pois os selecionadores observam 

com atenção este campo). Exemplos: Pacote office, sistema Windows e internet. 

 

Idiomas: 

Inglês avançado 

Espanhol intermediário 

 

Experiência Profissional (Opcional): 

Candidatos para Estágio ou Jovem Aprendiz, também podem incluir no currículo trabalhos eventuais e/ou 

empresa Júnior do centro acadêmico da universidade – Ou – colégio. 

 

Atribuições: 

Exemplos: Programar e controlar as reservas financeiras dos clientes, afim de garantir os pagamentos dos 

compromissos assumidos pelos mesmos, elaborações de planilhas e cálculos financeiros. – Ou – Boa 

comunicação, espirito de liderança, pró-atividade, bom relacionamento interpessoal, facilidade em adaptar-se, 

facilidade em aprendizado, busca de crescimento e aperfeiçoamento profissional. 

 

Outras Atividades: 

Se o candidato faz trabalhos voluntários é importante descrever quando se trata da busca pelo primeiro emprego 

remunerado, pois o recrutador pode avaliar as habilidades através deles. Exemplo: Trabalho voluntário na 

Paróquia Antônio Amaro, desde Janeiro de 2010. Arrecadação de fundos para a paróquia, aulas, e campanhas 

beneficentes para a comunidade. 

– (Procure descrever apenas um ou dois trabalhos voluntários, sempre de forma objetiva). 
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