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Aviso 

Esse arquivo é uma pequena parte do e-book “Entrevista de Emprego: 
Segredos Revelados”. Ele foi criado pra te dar uma ideia do que será 
revelado no E-book. 

Para adquirir o e-book basta acessar 

 http://profissionalead.com/entrevista-de-emprego/ 
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Introdução 

Olá caro leitor, meu nome é Ryan Carlos Freitas. Sou 
profissional de Recursos Humanos, Bacharel em 
Administração e Pós graduado em Comportamento 
Organizacional e Gestão de Pessoas. 

Escrever o presente e-book é uma grande satisfação e 
realização profissional. 

Ele tem a finalidade de ajudar o leitor a alcançar o seu espaço no 
mercado de trabalho através da preparação, desde a formulação do 
currículo até as etapas do processo seletivo da empresa almejada. 

Um processo de seleção possui várias etapas e nem todas são 
utilizadas em todas as empresas, mas em sua grande maioria o 
processo de seleção de pessoal é bem estruturado, mesmo em 
pequenas empresas, portanto conhecer as etapas irá lhe ajudar a ter 
um empenho melhor, pois você estará se preparando para enfrentar 
cada uma delas. 

Esse material não irá lhe ajudar a burlar o sistema de recrutamento e 
seleção, mas irá lhe dar noções de como funciona o processo lhe 
auxiliando a se preparar emocionalmente e tecnicamente. 
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Empregabilidade 

Outro fator importante no processo de seleção é a sua 
empregabilidade, mas o que é empregabilidade? Pesquisando no 
Wikipédia você irá encontrar o seguinte resultado:  

A empregabilidade baseia-se numa 
recente nomenclatura dada à capacidade 
de adequação do profissional às novas 
necessidades e dinâmica dos novos 
mercados de trabalho.  

Com o advento das novas tecnologias, 
globalização da produção, abertura das 

economias, internacionalização do capital e as constantes mudanças 
que vêm afetando o ambiente das organizações, surge a necessidade 
de adaptação a tais fatores por parte dos empresários e profissionais. 
(Fonte: Wikipédia). 

Então surge a pergunta “você possui Empregabilidade”?  

Caso a resposta seja não ou pouco satisfatória, saiba que você pode 
melhorar esse quadro. O seu pensamento neste instante deve ser o 
seguinte, nunca é tarde para adquirir conhecimento.  

Abaixo ficam algumas dicas que podem lhe ajudar a melhorar sua 
empregabilidade e alcançar o sucesso profissional: 

 Vida saudável – você cuida de sua saúde? Se a resposta for 
não, comece a pensar a respeito, se mantenha sempre 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Empregabilidade
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saudável para que você esteja em plenas condições (apto) para 
assumir um novo posto de trabalho a qualquer momento. 
Oportunidades podem surgir quando menos esperamos; 

 Nível de conhecimento – estar atualizado é fundamental, 
procure estar sempre bem informado e atualizado com o 
mundo em sua volta, saiba o que está acontecendo e como 
usar essas informações no momento certo.  

Gostou? Então acesse o link abaixo e compre a versão completa 

http://profissionalead.com/entrevista-de-emprego/  

http://profissionalead.com/entrevista-de-emprego/

