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Tenha fé. Acredite, não 
desista. Sabemos que em 
alguns momentos o 
cansaço bate e dá 
vontade de desistir de 
ficar procurando, levando 
currículo, escrevendo 
email, etc. Mas se você 
desistir as suas chances 
vão diminuir. Cuide da 
sua motivação. Acredite 
que a vaga pode estar na 
próxima ação que fizer. 

Para cuidar da sua 
energia, crie uma rotina. 
Estabeleça o seu circuito 
de procura e de entrega 
do seu currículo. Se já 
entregou num lugar, 
apenas passe para 
conferir como estão as 
vagas e fazer contato. 
Desenvolva o hábito de 
fazer contatos, mesmo 
que eles, 
aparentemente, não 
possam gerar 
oportunidades. 

Para ter auto 
confiança, você 
precisa identificar suas 
forças (aquilo que 
você reconhece como 
seus talentos) e as 
suas competências 
(seus conhecimentos e 
habilidades). Se 
valorizar é o primeiro 
passo para que alguém 
te valorize.  
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Participe de comunidades, grupos da sua 
área de atuação. Isso permite a troca de 
ideias com outros profissionais e se atualizar. 
A CITYRH, criou comunidades no Facebook, 
no Linkedin e também no seu blog 
(www.cityrh.com.br/blog), participe, 
convide e envolva-se com a sua publicidade. 

Pequenas mudanças que fazem grandes 
diferenças. No seu currículo, coloque como 
objetivo a área que você atua, que tem 
mais experiência, que tem maior chance de 
competir. Não exagere, coloque no máximo 
duas. Quem coloca muitas áreas, dificulta a 
identificação do seu potencial.  
Veja como fazer um currículo em: 
http://cityrh.com.br/blog/curriculo-como-
fazer/ 
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Cuide de seu marketing pessoal. Informe a 
sua rede de amigos que você está em busca 
de um novo emprego. Envie o currículo e 
peça que te ajudem na divulgação. 

Mostre ao mercado que você se preocupa 
com sua atualização. Faça cursos, participe 
de palestras. Existem vários sites que você 
pode aprender on-line. Um exemplo, que 
atua com as melhores instituições do Brasil 
e do mundo, é o Veduca 
(www.veduca.com.br) 
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Mantenha seus dados atualizados. Se mudou 
de telefone, email ou outro, acesse as 
empresas onde cadastrou o seu currículo e 
faça as mudanças. Se receber algum email 
ou contato, dê retorno, pois isto demonstra 
interesse. 

No seu marketing pessoal, também está 
envolvida a sua forma de se apresentar nas 
redes sociais. Cuidado com fotos e temas 
que possam comprometer sua imagem. 
Lembre-se: você é ao responsável pela sua 
imagem no mercado. 
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Não envie emails para listas enormes, com o 
nome de todos aparecendo. Escolha um para 
endereçamento principal e os outros coloque 
em cópia oculta. Não fique repetindo o envio 
de email, pois no meio digital isto é 
considerado falta de educação. 

Futuramente estaremos divulgando outros 
temas que poderão auxiliar na construção 
da sua carreira e no desenvolvimento dos 
seus talentos. Conte com a CITYRH. 
 
Um abraço. 
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COMPARTILHE 

SIGA A GENTE  

/cityrh @cityrh 

contato@cityrh.com.br 
www.cityrh.com.br 

CONTATO 


