Chegou o momento da entrevista.
O processo de seleção é composto de várias etapas, como a maioria de nós, profissionais, sabe.
Cada etapa é extremamente relevante e avaliativa para o desenvolvimento do processo, por
isso, a necessidade de ser dispor, dar a devida atenção e dedicação a cada uma destas etapas é

fundamental para o profissional garantir sua participação na etapa final do processo – a etapa
do cliente.

Uma das principais e preocupantes etapas do processo, para a maioria dos profissionais é o
momento da entrevista, seja na consultoria, seja na empresa contratante, por isso descreverei
abaixo algumas dicas indispensáveis para o bom desempenho neste momento, que para
muitos é o “divisor de águas” no processo seletivo:

 Inicialmente procure estar atento aos seus contatos pessoais (telefone, email, redes
sociais) lembre-se, esta é a porta de entrada para sua participação no processo, bem

como, a maneira como você se comunica neste primeiro instante, apresente um perfil
de profissional solícito e educado, pois como pontuei anteriormente, todas as etapas do
processo são eliminatórias;

 No momento de agendar a entrevista com a recrutadora, seja sempre sincero quanto à
sua disponibilidade, não minta sob hipótese alguma, se realmente você não está

disponível no horário proposto, não se comprometa, e em contra partida, sugira você
um horário com a recrutadora. Assim, apesar de você não estar disponível no horário a

priori sugerido, você demonstra interesse na vaga em questão, e interesse e

disponibilidade são elementos fundamentais para o reconhecimento de um bom
profissional. Se por alguma razão não puder comparecer no horário combinado devido
de algum imprevisto, entre em contato o quanto antes com a selecionadora, além de

demonstrar comprometimento e respeito, esta atitude entrega um perfil profissional e
eticamente correto;

 A entrevista é uma das etapas finais e eliminatórias do processo, assim sendo, atente
cuidadosamente para sua vestimenta, que inclui, não só as roupas que você está

usando no momento, como também os acessórios, para as mulheres especialmente, a

maquiagem; para os homens, a questão dos cuidados pessoais, como, barba bem feita,
entre outros aspectos;

 Procure estar no local da entrevista com ao menos com 15 minutos de antecedência,
desejável que esteja munido de seu currículo atualizado, mesmo que não o seja
solicitado, entregando um profissional preparado e atencioso;

 Como diria Nelson Mandela “a educação é a arma mais poderosa que você pode usar

para mudar o mundo”, dessa forma, busque ser educado e cordial com quaisquer

pessoas que encontrar neste percurso até a entrevistadora, você será especialmente
notado;

 No momento da entrevista, esteja atento à sua apresentação pessoal, a sua postura, e às
informações que são prestadas pela entrevistadora. Ao falar seja assertivo, procure
elaborar suas ideias com clareza, firmeza, objetividade, tranquilidade e coerência. Uma

informação bem relatada transmite à recrutadora segurança de estar diante de um
profissional maduro e articulado, e que poderá atender as necessidades buscadas pela
entrevistadora, referente à vaga trabalhada.

 Procure esclarecer todas as suas dúvidas em relação ao processo, dúvidas são

desmotivadoras e nos fazem ter ideias errôneas a respeito da proposta e do processo

como um todo. Ao final, agradeça a oportunidade e demonstre solicitude para

continuar as próximas etapas do processo, assim, mesmo que você não seja contratado
para esta vaga específica, você deixará as “portas abertas” para participação em outros
futuros processos, cada experiência é válida e rica para a formação e apresentação de

um perfil profissional, sendo este o principal caminho para o sucesso, e é o que nós
desejamos para você, sempre!
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