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ENTENDENDO
O
PROCESSO 

  Neste e-book iremos, além de passar inúmeras dicas práticas

para você conseguir se preparar para um processo seletivo,

explicar cada fase que envolve uma seletiva. Obviamente que

cada empresa possui o seu próprio perfil, o que

consequentemente faz com que cada uma delas adotem

algumas etapas específicas. Contudo, de forma geral, existem

diversos pontos em comum e coisas a se explorar, e é

exatamente disso que vamos tratar aqui.

QUANTO MAIS VOCÊ CONHECE, MAIS
CHANCES VOCÊ TEM DE PASSAR . . .
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CURRÍCULO SEMPRE EM
DIA

Não importa qual área você escolha se

candidatar, sempre será necessário enviar

ou seu currículo, ou então um apanhado de

informações pessoais e profissionais a seu

respeito. De qualquer forma, a maior

importância disso é devido a fase que

chamamos de TRIAGEM.

Dependendo do porte da empresa a qual

você está se candidatando, a primeira etapa

do PS é a triagem, na qual, julgando apenas o

currículo do candidato, o gestor, ou o grupo

de gestores, elimina uma porcentagem dos

inscritos. E acredite, em processos seletivos

que possuem esta etapa, uma PARTE

SIGNIFICATIVA DAS PESSOAS ACABA

SENDO ELIMINADA AQUI.2



A Sustenta não aplica a etapa de
triagem, porém, é bastante

importante se atentar para o
conteúdo do seu currículo e demais

informações pessoais, pois isso
acaba sendo levado em

consideração em fases mais
avançadas do processo.
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VOCÊ PRECISA
ESTAR CONECTADO

Após o término das inscrições, é hora de iniciar o contato. Aqui,

a dica mais importante é: ESTEJA ATENTO! Algumas empresas

optam por fazer os primeiros contatos via e-mail, o que é mais

cômodo. Em casos assim, responda SEMPRE no mesmo dia.

Quanto mais cedo você se manifestar, melhor. 

Já outras companhias preferem fazer o uso do telefone, e é aí

que surgem os problemas. É preciso entender que você está

lutando por uma vaga, o que quer dizer que você deve

demonstrar interesse total no processo. Não atender o telefone

quando receber uma chamada da empresa pode fazer com que

você, logo de cara, perca pontos preciosos.4



DINÂMICAS DE GRUPO

As dinâmicas de grupo existem em boa parte dos processos seletivos, e aqui é realmente o

momento em que pode começar a se perceber as particularidades e intenções de cada empresa

em relação aos candidatos.

Essa etapa do PS pode acontecer de forma online ou presencial. Isso depende bastante do porte

da empresa e do número de inscritos. Em potências multinacionais, na maioria das vezes tudo é

feito de forma online. Já em companhias que conseguem viabilizar o processo de forma

presencial, assim o fazem.

De qualquer forma, iremos te explicar os dois processos, além de passar dicas que irão melhorar

sua performance em ambos.
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DINÂMICAS PRESENCIAIS
QUAL O GRANDE SEGREDO

As dinâmicas presenciais são, em boa parte dos casos, o

primeiro contato pessoal seu com a empresa a qual você

está se candidatando. Aqui devemos colocar em jogo a

regra da PRIMEIRA IMPRESSÃO. Bem, se você não sabe

o que essa regra diz, não tem problema, eu te explico.

Essa simples regra diz que nosso cérebro trabalha de

maneira que formamos nossa opinião sobre uma pessoa

logo nos primeiros segundos de contato. Isso que dizer

que, se você falar algo que não deve, ou se estiver mal

vestido no momento da dinâmica, o estrago que isso

pode ter é bastante considerável. Então, aqui vamos para

a primeira dica: CAPRICHE NO VESTUÁRIO!

Faça uma breve pesquisa antes, a respeito de como é o

vestuário, uniforme daquela empresa (Dress Code), e

vista-se de forma semelhante. Pode acreditar, isso é

fundamental. De qualquer forma, bermudas, chinelos,

enfim, roupas que passem a impressão de muito

conforto e pouco profissionalismo são interessantes de

se evitar.

Postura profissional. De nada adianta estar vestido de

forma adequada, se você não souber manter uma

postura que seja minimamente profissional e adequada

ao momento. Parece exagero, porém, algo que você deve

se lembrar é que independentemente de tudo, você está

sendo julgado o tempo todo. Você por vezes irá estar

sendo julgado em aspectos que nem faz ideia. Por isso,

preste atenção no seu linguajar, para que não faça o uso

exagerado de gírias e "outras palavras". Em momentos

em que estiver sentado, procure lembrar sempre onde

você está, e evite posições despojadas.
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DINÂMICAS PRESENCIAIS
QUAL O GRANDE SEGREDO

Não é apenas o que você fala, mas sim da FORMA

como você fala. Veja que interessante: segundo James

Borg, autor do livro A Arte da Persuasão, apenas 7% da

nossa comunicação diz respeito ao que falamos. Os

outros 93% estão na FORMA COMO NOS

EXPRESSAMOS. E o que isso tudo quer dizer? Simples.

Você deve entender que o Processo Seletivo é um

procedimento de escolha, onde uma empresa vai

escolher os melhores, ou apenas O MELHOR, para a

ocupação de cargos dentro dela. Logo, você precisa se

adequar ao perfil o qual essa empresa está buscando.

Em boa parte dos casos, as companhias buscam

pessoas com CONFIANÇA, que demonstrem

LIDERANÇA , RESPONSABILIDADE e

PROATIVIDADE. Entender isso, e buscar formas de

unir algumas dessas características na sua

personalidade profissional, pode fazer com que

você, logo de cara, já se destaque dos demais

candidatos.

Sinceridade é algo essencial. Nosso cérebro, de imediato,

não está preparado para mentir. Isso é importante de ser

ressaltado pois, em grande parte das dinâmicas de

grupo, você irá precisar mostrar traços da sua

personalidade. Isso pode ocorrer em apresentações,

onde você é convidado a falar um pouco de si, alguma

característica sua. Por vezes terá de definir sua

personalidade em uma palavra, objeto, animal etc.

Contudo, sua personalidade acaba aparecendo

principalmente na resoluções dos chamados cases, onde

você e alguns outros candidatos são colocados para

trabalhar em grupo. Esse é o momento chave, e

abordaremos  ele mais tarde. O importante é sempre ser

fiel ao que você realmente é. Tentar forçar algo aqui

geralmente não irá funcionar. 

Portanto, pesquise bem e esteja certo de que você possui

as características certas para a vaga que está buscando.
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Por fim, nunca se esqueça de que estamos falando de

uma dinâmica em GRUPO, logo, ter boas habilidades de

trabalho em grupo é fundamental. Seja você bom ou não,

vale a pena separar alguns minutos antes do processo e

refletir, sobre quais pontos de um trabalho em equipe

você poderia melhorar.

De forma geral, é bastante importante saber ouvir a

opinião de todos, você nem sempre terá a melhor ideia;

elogiar de forma verdadeira e sincera seus

companheiros; sempre que possível; entender que os

créditos por um bom trabalho são de todos, e não

somente seu, por mais que você possa ter se destacado,

liderado etc.

Excesso de ego é algo fácil de se perceber, e isso não é

uma característica procurada por boas empresas.

DINÂMICAS PRESENCIAIS
QUAL O GRANDE SEGREDO

Proatividade. Sim, já citamos essa característica antes,

porém é algo que vale a pena frisar novamente e você

vai entender o motivo.

Muitas pessoas acabam por confundir

PROATIVIDADE com LIDERANÇA, o que é errado.

Você não necessariamente precisa ser um líder para

ter grandes chances de passar em um processo

seletivo, porém, ser proativo é essencial.

A diferença é que ser líder geralmente remete, de

forma bastante simples, genérica e específica para o

caso, a pessoa central do grupo. Você é aquela que

organiza todo o trabalho, que busca dividir as tarefas

com base no perfil de cada companheiro e, quando o

grupo precisa de um porta-voz,, lá está você. Não

entenda mal, isso é ótimo, mas deve ser algo natural. 

Se você não tem esse perfil, está tudo bem. O que você

precisa fazer é ser proativo. Se engaje no grupo, dê

opiniões o tempo todo, dê feedbacks sobre tudo que

está acontecendo. Se é bom em algo, deixe isso claro e

procure dar o máximo de si naquilo. É exatamente isso

que o seu recrutador espera de você.
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DINÂMICAS ONLINE
AS PRINCIPAIS DIFERENÇAS

 De forma geral, as diferenças são poucas. Você ainda estará sendo avaliado o tempo todo, em relação

as mesmas habilidades, essas que já foram citadas anteriormente. Contudo, por ser um processo a

distância, existem alguns fatores que, se não bem planejados, podem atrapalhar a sua vida.

 

O primeiro deles é a CONEXÃO DE INTERNET. Sabemos que isso é algo que em alguns momentos

foge do nosso controle, porém, aos olhos do recrutador, essa "desculpa", em alguns casos, acaba por

não ter muita força. Por isso, por mais difícil que seja, procure estar em um local estável no que diz

respeito a conexão de internet.

 

Um segundo ponto diz respeito ao seu conforto em frente a câmera. Muitas pessoas não se sentem

muito bem nesse momento, e acabam por não conseguir demonstrar todo o potencial que possuem

em função desse entrave. Se esse for o seu caso, treine bastante antes. Faça vídeo chamadas com seus

amigos, parentes, ou até mesmo sozinho. Dessa forma, você chegará bem mais preparado para o dia

da dinâmica real.
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ENTREVISTA
A HORA DE DEFINIR O SEU FUTURO

Apesar do título, não há o que temer. Se você seguir todas as dicas passadas acima, as chances de você ser convidado para fazer uma entrevista com o(s) recrutador(s) do processo é

bastante grande. Aqui vale ressaltar um ponto importante. Em algumas empresas, principalmente nas de grande porte, é bem provável que haja mais de uma entrevista, onde cada

nova conversa acaba sendo mas específica do que a anterior, ou seja, a cada nova entrevista, a chance de se deparar com perguntas mais difíceis aumenta. Porém, com uma boa

preparação, não há o que temer.
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ENTENDENDO A SITUAÇÃO...
Como já dissemos, quanto mais você entende a situação, mais fácil fica de saber

quais os meios para ser bem sucedido. Mas afinal, qual é o propósito da entrevista?

Vamos lá.

A entrevista é geralmente a etapa final, ou as etapas finais, dependendo do caso.

Nesse momento, a empresa suspeita que você seja uma pessoa que pode atender e

resolver o problema dela. Sim, se uma empresa abre um número de vagas, é

porque ela precisa de pessoas capacitadas para solucionar alguma pendência

dentro dela e, é na entrevista, que ela pretende confirmar se você realmente é a

pessoa certa para aquela função. Usando esse raciocínio, seu foco deve ser em agir

de forma a demonstrar que sim, você é a pessoa que ela procura, você é a solução.

O foco aqui não é o que você vai ganhar, mas sim o que a empresa vai ganhar com

você. Mas novamente, fingir ou interpretar uma personalidade que não seja

sincera e verdadeira não vai adiantar. Não tente ser alguém que você não é.

 

Abaixo, vão mais algumas dicas, não somente para o momento em si da entrevista,

mas como a fase de preparação, que é tão importante quanto.
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Estude antes. Obviamente não é possível saber

exatamente o que o recrutador irá perguntar, nem em

que pontos ele vai basear a entrevista. Porém, existem

diversos clichês em entrevistas que acabam sendo

bastante usados, e seu foco deve ser em estar com todos

eles na ponta da língua. Saiba que você irá precisar falar

de você, sua personalidade, suas principais

características, e também os principais defeitos. Irá

precisar contar casos e histórias da sua vida profissional,

ou por vezes até pessoal. Todas essas coisas podem

parecer simples à primeira vista, porém, quando se está

em frente ao recrutador, e seu cérebro sabe que aquele é

um momento crucial, não estar bem preparado pode

fazer com que você se complique.

ENTREVISTA
OS MELHORES GATILHOS

O que vale para a dinâmica, vale também para a

entrevista. Se certifique sempre de estar bem vestido

em momentos assim. Isso demonstra não só um

interesse da sua parte, mas também compromisso e

profissionalismo.
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Tome um pouco de cuidado no momento de falar sobre

as suas qualidades. Exagerar, querendo passar a ideia de

que você é o melhor profissional do mundo, talvez não

seja a melhor maneira de "vender o seu peixe". Ao invés

disso, procure demonstrar o seu valor. Faça uma reflexão

dos pontos em que você realmente é bom, ou seja, quais

são os seus diferenciais. Agregue seu valor com base

neles, e sempre procure ser sutil no momento de falar a

respeito disso.

Algo bem legal é deixar claro o seu processo de evolução.

Sim, exatamente isso. Se você hoje domina alguma

habilidade, muito provavelmente você precisou

desenvolvê-la. Então, conte um pouco desse processo,

quais foram seus maiores desafios, e como você chegou

aonde está hoje. Além de valor, isso demonstra que você

é uma pessoa resiliente e capaz de evoluir, algo bastante

buscado pelas empresas atualmente.

ENTREVISTA
OS MELHORES GATILHOS

Pontualidade, fator fundamental. Apesar de muitas

pessoas pensarem que não, mas você começa a ser

avaliado mesmo antes de entrar na sala de entrevista.

Isso implica dizer que, chegar 10, 15 minutos atrasado,

pode fazer com que a primeira impressão do

recrutador em relação a você seja negativa, podendo

levá-lo a pensar que você é um tipo de pessoa

descompromissada, e que talvez por isso possa não ser

a pessoa a qual ele está procurando.

Ponto simples, mas fundamental.
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ENTREVISTA
OS MELHORES GATILHOS

Simplesmente fale. Fale com todos os detalhes que

puder e que achar relevante. Não existe nada pior do

que uma entrevista que não flui, ou seja, ao ser

questionado, o candidato responde de forma enxuta,

sem detalhamento, e um processo que poderia durar

30 minutos, 1 hora, não passa de 10 minutos.

Se mostre confiante, descontraído com o momento

(sem nunca perder o profissionalismo, é claro). 

Além disso, procure gesticular, de forma natural.

Evite ficar sempre com os braços cruzados, ou com as

mãos no bolso. Novamente, mostre que você está

confortável com aquela situação. Seja ENÉRGICO!
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