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GARANTA UMA INTERNET EFICIENTE 
É muito importante ter ou buscar uma boa 
conexão de internet para evitar interrupções de 
sinal. O mínimo de e�ciência tecnológica pode ser 
fundamental para não ser prejudicado

NÃO SE DISTRAIA 
Escolha um ambiente 

bem iluminado. Posicione 
a imagem do recrutador na 

parte superior central da 
tela para que a sua câmera 

�que perto do olho dele 
e você mantenha 

o foco

CONHEÇA AS PLATAFORMAS
Saiba usar as plataformas que podem ser indicadas 
pelas empresas, como Skype, Teams, Zoom, WhatsApp, 
Messenger Rooms e Google Meet, entre outras

ESCOLHA O MELHOR EQUIPAMENTO
Use o computador na hora da entrevista, pois 
ele costuma ter maior estabilidade na imagem. 
Se preferir o celular, vale ter um tripé para 
posicionar o telefone de forma estável

SEJA PONTUAL
Respeite a agenda do 
recrutador. No formato 
on-line, você tem menos 
desculpas para dar em 
relação a atrasos. A 
pontualidade é tão 
importante nele quanto 
na entrevista presencial

TIRE O PIJAMA 
A sua apresentação pessoal é fundamental. Pre�ra 
roupas com cores suaves ou neutras (branco, bege, 
cinza, azul-marinho, preto, etc.). Para as mulheres, 
a dica é usar maquiagem leve

EVITE 
BARULHOS
Tente acertar com 
o entrevistador 
algum horário em 
que você consiga 
ter um ambiente 
silencioso. 
Converse com as 
pessoas que 
moram com você 
para que não haja 
interferências

Fontes: Luciane Vecchio, psicóloga, master coach e especialista em 
recursos humanos, carreira e liderança, e electiservicos.com.br
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OBrasil tem hoje um 
grande número de 
desempregados. São 
mais de 13,8 milhões 

de pessoas nessa condição, 
segundo o Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística 
(IBGE). Por isso, quem está à 
procura de recolocação pre-
cisa se preparar para uma 
nova realidade: as seleções 
virtuais. A mudança de há-
bitos provocada pela pan-
demia de Covid-19 acelerou 
a modificação de processos 
que antes eram pouco usa-
dos pelas empresas. Um de-
les é a entrevista de emprego 
por vídeo. 

Para a psicóloga Luciane 
Vecchio, master coach e es-
pecialista em recursos hu-
manos, carreira e liderança, 
o preparo, a dedicação e o 
treino devem ser os mesmos 
tanto em processos seletivos 

A NOVA ENTREVISTA 
DE EMPREGO

Agora os candidatos 
precisam se preparar 
para testes on-line 

O candidato deve 
conhecer com 
antecedência as 
plataformas de vídeo 
disponíveis

Luciane Vecchio, psicóloga e especialista 
em recursos humanos

 O que mudou foi o formato 
e a agilidade, mas é 

necessário não negligenciar 
na organização e na rotina 

de estudos
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on-line como no presencial. 
“O candidato deve permane-
cer reconhecendo que se tra-
ta de um momento de avalia-
ção, em que ele se enquadra 
nas competências técnicas e 
habilidades comportamen-
tais requeridas pelas empre-
sas, e focar em como se pre-
parar para ter mais sucesso. 
O que mudou foi o formato e 
a agilidade, mas é necessário 
não negligenciar na organi-
zação, na rotina de estudos 
e na busca de aprimoramen-
to”, adverte. 

Diversas empresas usa-
vam essa modalidade em 
seleções. “É algo que veio 
para ficar. Se pensarmos em 
home office e em quantas 
pessoas não vão mais pre-
sencialmente às empresas, 
é um processo que só avan-
ça. Além da diminuição de 
custos com deslocamentos, 
temos a produtividade mais 
alta e o melhor uso do tem-
po”, analisa. 

processo é muito impor-
tante que o candidato co-
nheça com antecedência 
as plataformas de vídeo 
disponíveis no mercado. 
“Esteja sempre atualizado 
com as novas plataformas 
que surgem. Assim, caso 
receba um link, você terá 
facilidade de entrar na sala 
de entrevista sem atrasos  
nem ansiedade.”

Como as pessoas agora 
estão falando de casa, elas 
estão sujeitas a interrupções, 
como o barulho do vizinho 
ou dos filhos e até da obra na 
rua. “Nesses novos tempos é 
compreensível que existam 
imprevistos e o entrevistado 
deve manter a calma e seguir 
com naturalidade. Caso a 
interferência esteja atrapa-
lhando em demasia, ele pode 
perguntar ao selecionador se 
pode seguir ou se ele prefere 
reagendar para que não seja 
prejudicado”, diz Valdirene. 

O candidato também 
pode ser questionado sobre 
como se preparou durante a 
quarentena. “Ficar choran-
do em casa não vai resolver 
nada. O melhor é arregaçar 
as mangas, estudar, se pre-
parar, fazer cursos (há mui-
tos gratuitos) e mostrar que 
manteve uma rotina, se pre-
parou e usou sabiamente o 
seu tempo”, conclui Luciane. 

Se você quer desenvolver 
a sua visão para encarar es-
sas inovações e se destacar, 
participe das reuniões do 
Congresso para o Sucesso, às 
segundas-feiras, na Univer-
sal mais perto de você.

Também aumentou o 
número de empresas que 
pedem, além do currículo 
em formato de texto, uma 
apresentação em vídeo. “É 
importante ter o currículo 
formal como base para gra-
var. Normalmente, o tem-
po é curto (de quatro a seis 
minutos). Se tiver perguntas 
fechadas, siga cada uma e 
monte um roteiro antes de 
gravar. Vale montar um tex-
to de apresentação falando 

da sua história, de quem é, 
sua idade, seu estado civil, se 
tem filhos e não esqueça de 
destacar sua formação aca-
dêmica e suas experiências 
profissionais de forma resu-
mida, ressaltando palavras e 
pontos-chave”, orienta. 

Para a psicóloga Valdi-
rene Lins, coordenadora de 
seleção da Electi Serviços e 
pós-graduada em orienta-
ção profissional e MBA em 
gestão empresarial, nesse 

Seleções virtuais de 
colaboradores se 
tornaram comuns neste 
ano, pois oferecem 
mais agilidade e evitam 
deslocamentos
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PEÇA SEU CARTÃO DE CRÉDITO* 
SEM ANUIDADE AQUI NO BANCO DIGI+
Fácil, rápido e com toda a 
segurança que você precisa.

Abra sua conta 
e solicite o seu

bancodigimais.com.br

*Sujeito a análise. Consulte o regulamento sobre os pacotes de tarifas e anuidade em nosso site 
bancodigimais.com.br
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ANUNCIE NA    (11) 5555-1387 
  PUBLICIDADE@UNIPRO.COM.BR
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