
 

Projeto “Primeiro Emprego” 

 

 

Objetivo 

Preparar os jovens alunos para as possibilidades que o mercado oferece como 

primeiro Emprego.  

 

Temas 

Identificação de Possibilidade de Emprego  

Elaboração de currículo  

Entrevista de seleção e dinâmica de grupo 

Atendimento pessoal e telefônico  

Postura profissional e ética  

Comunicação 

Liderança 

Trabalho em equipe 

 

 

Identificação de Possibilidade de Emprego  

Nesta fase em que os alunos ainda estão no ensino médio, sonhando em ir 

para a faculdade, pensando em entrar no mercado de trabalho, vão enfrentar 

um paradoxo: conseguir o primeiro emprego e já ter experiência profissional. 

Há um choque lógico visivelmente, mas é importante o preparo de todos para 

lidar com essa possibilidade. 

Há o medo, a insegurança, a dúvida entre tentar mostrar serviço, expressar a 

própria opinião ou esperar as instruções e observar os sinais ao redor. Tudo 

isso é justificável e, em alguma medida, as decisões da vida profissional e 

pessoal! Todo dia ouvimos que o mercado de trabalho está cada vez mais 

competitivo, vemos em casa que nem sempre as coisas vão bem e sabemos 

que as exigências são sempre crescentes em um mundo globalizado. Então, o 

preparo para este momento é importante.  

 

 

 

http://www.vagas.com.br/profissoes/oraculo/a-resiliencia-como-escudo-no-mercado-de-trabalho/


Elaboração de currículo 

Quem busca por uma colocação no mercado ou por novas 

oportunidades profissionais precisa estar atento na hora de redigir o currículo. 

Porta de entrada do candidato para o mercado de trabalho, ele deve ser 

objetivo, conter informações sobre as experiências do profissional e estar de 

acordo com o cargo a que se destina. Além disso, deve ter estrutura limpa, 

bem organizada e passar por minuciosa revisão antes de ser enviado. Atenção 

para estes itens:  

Saber o que não pode faltar em um bom currículo, e o que é dispensável para 

um bom currículo.  

 

Entrevista de seleção e dinâmica de grupo 

Um grupo é um conjunto de pessoas aparentemente com o mesmo objetivo e, 

se existem muitos candidatos a uma seleção de vagas, obviamente é porque 

existem muitas pessoas com o mesmo objetivo. E como em qualquer outro 

grupo – como as famílias, os estudantes, trabalhadores e outros – as pessoas 

se mexem. Ou seja, elas interagem entre si.  

Diante disso, um selecionador experiente poderá observar o comportamento 

social e a integração dos candidatos através de uma ação conhecida como 

“dinâmica de grupo”. Pois, a maioria das empresas hoje contrata pessoas muito 

mais pelo seu adequado comportamento em equipe (habilidades humanas) do 

que pelas suas habilidades técnicas (experiência profissional).  

Isso ocorre porque é muito mais fácil para uma organização suprir um bom – e 

promissor – funcionário de habilidades técnicas (através do treinamento ou um 

curso, por exemplo) do que provê-lo de habilidades humanas e novas formas 

de comportamento social, principalmente se ele já tiver alguma experiência 

anterior.  

Dessa forma, as habilidades técnicas dos candidatos à dinâmica de grupo já 

são previamente avaliadas através da análise dos Currículos e, no momento, o 

que está em julgamento, é a capacidade do candidato em “trabalhar em 

equipe”; ou seja, liderar ou ser liderado. Daí a necessidade de uma dinâmica e 

estar preparado para ela.  

 

Atendimento pessoal e telefônico  

Em um mercado extremamente concorrido e com a presença da internet na 

intermediação de produtos e serviços turísticos, é importante para se 

diferenciar e conquistar a preferência de seus clientes é atendê-lo da melhor 

forma possível.  

Qualquer pessoa que entra em contato com a empresa (para solicitar serviço, 

comprar um produto ou simplesmente pedir uma informação) deve ser tratada 

com respeito, cortesia e atenção que todo cliente merece. Seja para pedir uma 

informação ou saber em detalhes sobre um determinado serviço. É importante 

este conhecimento para o bom desempenho.  



 

Postura profissional e ética  

Trazer aos alunos um mundo empresarial onde a competição é cada vez mais 

acirrada, termos como ética e moral são cada vez menos valorizados. Mas os 

bons profissionais de qualquer ramo de atividade devem manter uma postura 

ética para que possam ter sucesso em suas carreiras. O comportamento ético 

do bom profissional traz a garantia do respeito e da estabilidade no emprego. A 

atuação de acordo com os valores morais da sociedade e da organização 

valoriza o profissional e o transforma em um elemento importante dentro da 

estrutura de uma empresa. 

 

Comunicação 

A comunicação ainda é o “azeite” da engrenagem social, e os problemas 

ocasionados por uma falha neste setor reverberam em todos os outros, 

podendo assumir proporções inimagináveis. Sem uma comunicação eficiente 

os atributos mencionados no parágrafo anterior não conseguem atingir um 

nível no mínimo satisfatório. 

E é justamente aí que a maioria dos jovens perde ponto. A juventude 

contemporânea está cada vez mais presa às redes sociais. A medida que seu 

círculo social virtual cresce, o mundo real vai ficando cada vez mais diminuto. 

De certa forma, isso prejudica a capacidade de comunicação oral. É um 

paradoxo que a mesma tecnologia que aproxima pessoas que estão distantes 

afasta quem está perto. 

De nada adianta uma formação sólida, competências técnicas e 

comportamentais bem desenvolvidas se a comunicação não for eficiente e 

adequada. 

 

Liderança 

Ser facilitador e desenvolvedor de colaboradores são algumas das 

características que o atual mercado exige do líder. Flexibilidade e 

comunicação, também são essenciais.  

A liderança é o processo chave nas organizações, está presente em todos os 

níveis hierárquicos, e não pode ser confundido com chefia, gerência ou 

direção. 

 

Ser líder é uma capacitação, competências que devem ser desenvolvidas, 

aprender a lidar com as diferentes situações no dia a dia, sejam elas de caráter 

individual ou coletivo. É uma habilidade a ser trabalhada. 

 

 



Trabalho em equipe 

Uma das principais características procuradas hoje no mercado é saber 

trabalhar em equipe. Essa capacidade é bastante benéfica para o ambiente 

corporativo, pois permite que as tarefas sejam cumpridas com mais rapidez e 

eficiência, além de estimular o aprimoramento das habilidades de cada 

profissional. 

Além disso, a interação da equipe agrega valor ao serviço e gera confiança 

entre os colaboradores, o que proporciona um ambiente empresarial mais 

saudável, positivo e produtivo. Assim, os membros do grupo se sentem 

motivados e preparados para assumir desafios que ajudem a organização a 

crescer. 

Para destacar-se na carreira, é fundamental desenvolver habilidades 

essenciais para o trabalho em equipe. Afinal, um profissional capaz de gerir 

e motivar os colegas, buscando sempre os melhores resultados e o 

desenvolvimento do grupo têm mais chances de ocupar uma posição de 

liderança dentro do empreendimento. Assim o aluno se beneficia do Programa.  

http://www.ibccoaching.com.br/tudo-sobre-coaching/lideranca-e-motivacao/motivacao-no-trabalho-em-equipe/




 


