PERGUNTAS PARA ENTREVISTA
Fale sobre você. Quais seus pontos fortes e fracos?
Parece simples, mas muita gente tem uma grande dificuldade de falar de si mesmo. E isso pode ser
complicado em algumas pessoas devido a timidez ou até por que há um desconhecimento de si mesmo.
Por isso, antes de tudo é preciso fazer uma auto-análise das suas características como profissional e também
como pessoa para conseguir responder esse tipo de pergunta de forma clara e objetiva.
Nessa hora, é importante que você destaque suas qualidades, especialmente aquelas que são interessantes
para a vaga que está concorrendo, mas tendo sempre cuidado para não parecer arrogante ou pretensioso.
Além disso, lembre-se que ninguém é perfeito, e saiba que nenhum entrevistador espera isso do candidato,
inclusive é até uma péssima estratégia para conseguir a vaga aqueles que não dizem ou não reconhecem
seus defeitos, portanto fale também de seus pontos fracos, e deixe claro o que tem feito para melhorar cada
um deles.
Exponha também como é sua rotina, seu relacionamento com familiares e amigos, tudo isso vai facilitar que
o entrevistador faça uma análise geral mais eficiente se você tem ou não o perfil que estão procurando.
2. Por que tem interesse de trabalhar nessa empresa?
Antes da entrevista de emprego, é fundamental que você leia mais atentamente e procure saber mais sobre
a vaga e o profissional que estão buscando.
É importante que se faça uma pesquisa sobre a empresa para entender melhor a área de atuação, suas
inovações, qual é o público-alvo, os produtos e serviços oferecidos, enfim, questões básicas que vão te
ajudar a responder os motivos pelos quais te levaram a se inscrever para a vaga e sua intenção de trabalhar
na empresa.
Se você já conhecia e tinha a intenção de trabalhar na empresa antes, é interessante mostrar a admiração e
até mesmo falar que utiliza algum produto ou serviço, caso isso seja um fato.
3. Como se vê daqui a 5 anos?
Essa pergunta pode definir se sua entrevista será um sucesso ou um fracasso.
Isso porque é nesse momento que o entrevistador consegue perceber se você está a procura de uma carreira
com objetivos semelhantes ao da empresa ou apenas um emprego, sem grandes pretensões futuras.
Confira alguns pontos interessantes que você pode destacar:
Avenida Prudente de Moraes, 77 – Vila São Luiz – Duque de Caxias – RJ
21 2671-3382 | ibcads@hotmail.com | www.ibcads.org

Fale forma geral o que você deseja do seu futuro, colocando sempre em pauta seus objetivos profissionais;
Seja realista nas suas metas, tenha o “pé no chão” e não demonstre ambição exagerada; Fale sobre os cursos
que pretende fazer para se tornar um profissional cada vez mais qualificado, contribuindo também para o
crescimento da empresa; Demonstre que espera crescimento profissional, mas que sabe da necessidade de
trabalhar muito para conseguir chegar aonde deseja.
4. Por que devemos contratá-lo?
Quando for responder a essa pergunta, mostre que está em busca de crescimento na carreira e que essa
evolução pretendida tem relação com os objetivos e necessidades da empresa.
O entrevistador vai gostar de escutar que suas ambições andam lado a lado com as empresa.
Saliente também as experiências profissionais que tem e que podem te ajudar a executar a função com
excelência e também a trazer mais eficiência no trabalho da empresa como um todo.
5. Como é o seu relacionamento com seus colegas de trabalho?
Essa pergunta é feita para avaliar como você se comporta no ambiente de trabalho com seus colegas e nas
tarefas em equipe.
Não há uma resposta pronta para essa questão, mas é muito importante que você demonstre que sempre
teve boa relação com colegas de antigos trabalhos, e deixe claro sua preocupação em saber separar os
relacionamentos dentro e fora da empresa.
Caso seja questionado se prefere trabalhar sozinho ou em equipe, é melhor que você se mostre flexível e
responda que geralmente consegue se adequar de acordo com o que é necessário, e que não tem
preferências.
6. Porque deixou o seu último emprego? Essa pergunta serve para situações em que o candidato está
trabalhando atualmente mas está procurando uma nova oportunidade e para aqueles que estão
desempregados.
Dê uma resposta sem que denigra o seu antigo trabalho. Você pode falar por exemplo que está procurando
novos desafios ou destacar alguns pontos desfavoráveis como o difícil acesso da sua residência até a
empresa.
Outra pergunta relacionada a esse tema e que é muito recorrente, é sobre os motivos que levaram a você
ficar um longo período sem trabalhar.
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Claro que a sinceridade é a base de tudo, mas alguns motivos como problemas familiares, trabalhos que
foram oferecidos e que não eram de acordo com suas expectativas ou que utilizou esse tempo para estudos
e aprimoramento profissional.
Só não se esqueça de deixar claro que qualquer questão que tenha te deixado afastado por um período sem
trabalho já foi resolvido e que por isso você está procurando uma recolocação profissional naquele
momento.
7. Qual sua pretensão salarial?
7 dicas de como agir antes da entrevista de emprego
1234567-

Pesquise sobre a empresa
Pesquise sobre a vaga
Confira o endereço da empresa e se sabe cegar até lá
Leia este texto com dicas de como se vestir para entrevista de emprego
Revise seu currículo
Reflita um pouco sobre você e o que sonha para sua carreira profissional
Simule que está se apresentando a um recrutador ( pode ser no espelho mesmo!)

12 dicas de como agir durante a entrevista
1- Não se atrase
2- Seja gentil com os funcionários da empresa e com os concorrentes à vaga
3- Não interrompa o entrevistador
4- Se, durante a fala, você gaguejar, peça desculpa e retome o raciocínio da sua apresentação
5- Demonstre segurança, mas não seja arrogante
6- Não minta
7- Não use gírias ou fale palavrões, mesmo que seja comum
8- Seja objetivo, mas simpático. Falar demais ou muito pouco pode te prejudicar
9- Não reclame, ou seja, negativo
10- Demonstre que sua vontade de aprender supera sua inexperiência
11- Não pergunte se você foi aprovado, o processo de avaliação leva mais tempo do que se imagina
12- Agradeça a oportunidade

É importante que você saiba que não existem receitas para a aprovação e você pode não ser aprovado logo
na primeira entrevista de emprego, mas ficará tudo bem!
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