
3. ATUALIZE SEU CURRÍCULO

Depois de refletir sobre suas qualidades e
experiências, capriche na atualização do

currículo.
Ressalte os resultados que você conseguiu e

alimente as redes sociais profissionais (como o
Linkedin) e seu portfólio de projetos (se for o
caso). Se você estiver se candidatando a uma

vaga específica, vale adaptar o CV para
ressaltar as experiências mais relevantes para

aquela posição.

10. EMPRESAS DE RECOLOCAÇÃO (OUTPLACEMENT)
E HEAD-HUNTERS

Dependendo da posição que você ocupava na empresa, pode ser que receba o apoio de uma
consultoria de recolocação profissional no pacote de demissão. Além de ajudá-lo no preparo do seu

currículo e na identificação de seu perfil profissional, essas consultorias prestam assessoria em todo
o processo de seleção, podendo também indicá-lo para vagas em firmas parceiras. Você também

pode contratar esses serviços individualmente (procure referências!), ou entrar em contato
com head-hunters e empresas especializadas em recrutamento e seleção.

SAIBA O QUE AS PESSOAS ESTÃO
FAZENDO EM BUSCA DE UMA

RECOLOCAÇÃO PROFISSIONAL.

1. ORGANIZE SUAS FINANÇAS

Uma demissão pode desestabilizar o
profissional não apenas emocionalmente, mas

também financeiramente. Organize suas
contas de forma racional e esteja preparado

para ficar um período maior do que o
esperado sem emprego. 
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2. REFLITA SOBRE SEUS
OBJETIVOS DE CARREIRA

Aproveite para refletir sobre a sua trajetória
profissional, listando suas principais
conquistas e aprendizados. Pensar na

experiência que você acumulou também
reforça a autoestima e ajuda a adotar uma

postura mais positiva. Estabeleça o que quer
de sua carreira daqui para a frente, trace suas
metas e objetivos profissionais antes de sair

disparando o currículo por aí.

4. FREQUENTE CURSOS E
PALESTRAS

Utilize o tempo livre ao seu favor, dedicando-
se ao desenvolvimento contínuo. Faça cursos
em sua área de interesse, frequente eventos e

palestras. Além de aumentar sua rede
de contatos, estudar durante o período em

que estiver fora do mercado demonstra
que você não ficou “parado”, é um profissional

dedicado a aprender sempre mais.

Qualifique-se conosco, veja as opções em cursos presenciais e E-learning
visitando,

www.cursosbarrigaverde.com.br

WhatsApp: 47 99930-0308

5. SEJA PROTAGONISTA

Não se faça de vítima e não caia na armadilha de achar que o mundo é injusto, que você foi
prejudicado ou que todos são culpados por  sua demissão, menos você. É a hora de olhar para a

frente, tomar as rédeas da situação e comandar você mesmo essa mudança na sua história
profissional. Uma atitude positiva, de protagonista do seu destino, é percebida e valorizada por
recrutadores e possíveis empregadores. Se o motivo da demissão foi uma falta de habilidade ou

competência sua, aproveite esse período para preencher essa lacuna e se capacitar.

6. FUJA DOS CLICHÊS E FRASES
FEITAS

“Meu problema sempre foi trabalhar demais”,
“dou meu sangue pela empresa”, “sou pau para

toda obra”, “meu maior defeito é ser
perfeccionista”, “eu visto a camisa” e outras

frases do gênero devem ser evitadas, tanto no
currículo como na entrevista. Além de batido e

vazio, esse tipo de afirmação não comunica o seu
verdadeiro diferencial. Seja no currículo ou na

entrevista, expresse as características
que o destacam no mercado de trabalho, aquelas

qualidades pelas quais você tem
sido reconhecido por colegas e chefes.

7. NÃO MINTA SOBRE A
DEMISSÃO

Esconder uma demissão do recrutador é uma das
piores coisas que você pode fazer. Seja

honesto, claro e objetivo. Se o entrevistador
perguntar por que você saiu da empresa, diga: fui

demitido. Não precisa entrar em detalhes.
Responda somente o que for perguntado e, ao

falar sobre os motivos, seja objetivo e imparcial.
Caso o motivo tenha sido alguma deficiência sua,

exponha a razão com cuidado e diga o que fez
para superar esse ponto fraco. Por exemplo: “O
perfil da área mudou e a empresa precisava de
alguém que falasse inglês. Já estou fazendo um

curso para desenvolver essa habilidade.” 

8. FAÇA NETWORKING
Sabe aquele ditado, “quem não é visto não é

lembrado”? Cuide de sua rede de
relacionamentos, ligue para seus conhecidos com
frequência e, quando tiver abertura, exponha seu
interesse profissional. Não se trata de implorar

uma indicação, ou se fazer de vítima. Seja objetivo
e breve quanto às suas expectativas de carreira.

Cultivar sua rede de contatos profissionais e
pessoais é algo que deve ser feito

constantemente, não apenas quando for demitido.
Por isso, mesmo quando

conseguir voltar ao mercado, mantenha contato
com a sua rede.

9. CONSIDERE OPORTUNIDADES
TEMPORÁRIAS

Apareceu uma vaga
temporária? Não descarte essa possibilidade.

Ela pode ser a porta de entrada
para ocupar outra posição na mesma empresa

futuramente ou, no mínimo, você terá
acumulado mais uma experiência no currículo

enquanto procura um novo emprego.

FONTE:      WW.GUIADACARREIRA.COM.BR/CARREIRA/EMPREGO/10-DICAS-PARA-RECOLOCACAO-PROFISSIONAL/

https://api.whatsapp.com/send/?phone=5547999300308&text=Gostaria+de+mais+informa%C3%A7%C3%B5es&app_absent=0

