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O objetivo deste curso é ajudar o aluno a definir seu futuro 

profissional. Para isso a primeira coisa em que se deve investir é no 

autoconhecimento para que se possa escolher acertadamente a carreira. Ao 

realizar este curso, o aluno fará vários testes de autoconhecimento e 

aprenderá a criar seu currículo, preparar-se para uma entrevista de emprego, 

se dar bem com seus colegas de trabalho. 

 

Ficha Técnica: 

Carga horária média: 10 horas  

Pré-requisitos: não há pré-requisitos.  

A quem se destina: As pessoas interessadas em acertar na escolha de sua carreira e saber conduzi-la 

da melhor maneira possível num mercado de trabalho tão competitivo como o que se apresenta hoje. 

Técnicas Didáticas: 1 simulador e 1 apostila. 

  

 

Conteúdo do curso: 

 

Atividade 01 – Introdução á Orientação Profissional: na primeira lição o aluno vai aprender sobre 

a importância de pensar bem ao escolher uma carreira. Ele fará um teste de orientação vocacional e 

será orientado a como conseguir um bom estágio ou um treinamento em uma empresa e se dar bem 

nesta fase da carreira.  

Orientação Profissional 
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Atividade 02 – Teste Vocacional: nesta lição o aluno aprende a se conhecer melhor usando vários 

testes de autoconhecimento. Também aprende a reconhecer quais seus gostos mais apurados, para 

assim, escolher o curso certo de acordo com a sua vocação.  

Atividade 03 – Estágios e Treinamentos: nesta lição o aluno vai aprender como ingressar no 

mercado de trabalho e como aproveitar da melhor forma o seu estágio. Aprende também a tirar 

proveito do conhecimento adquirido.  

Atividade 04 – Autoconhecimento: o aluno vai aprender a como identificar seus gostos, a se 

conhecer melhor e assim escolher a carreira certa, fazendo o que realmente tem vocação.  

Atividade 05 – Cursos Extracurriculares: nesta atividade o aluno vai aprender sobre as 

necessidades que um bom profissional deve ter para se dar bem no mercado de trabalho. Aprenderá 

também sobre a importância de saber escolher os cursos certos além dos cursos de idiomas e assim 

conseguir cultura cursando o que realmente gosta.  

Atividade 06 – Procurando o emprego certo: aqui o aluno vai aprender como e onde procurar 

emprego, as dificuldades que ele poderá ter em seu caminho, além de ver quais são os erros que 

muitas pessoas cometem, para assim não cometê-los na hora de fazer a escolha pelo emprego certo. 

 Atividade 07 – O que as empresas procuram: nesta lição o aluno aprende qual o perfil correto que 

as empresas procuram em um candidato, e quais são os requisitos mais comuns que elas avaliam nos 

profissionais.  

Atividade 08 – Preparando o Currículo: o aluno aprende a montar corretamente seu currículo, 

colocando somente as informações que realmente importam na avaliação das empresas e aprende 

também algumas dicas muito úteis na hora da montagem.  

Atividade 09 – Divulgando o Currículo: o aluno vai saber como montar uma carta de apresentação, 

um pouco sobre o Portfólio e quando ele deve ser enviado, e depois de tudo montado corretamente, 

qual a melhor forma de enviar o seu material.  

Atividade 10 – Dinâmica de Grupo: o aluno vai aprender o que é uma dinâmica e como se preparar 

antes e durante a mesma, e também verá algumas dicas sobre o que os examinadores que fazem a 

dinâmica esperam do candidato durante as atividades pedidas.  

Atividade 11 – A Entrevista: nesta última atividade o aluno vai aprender o que é uma entrevista, 

sobre o que fazer e o que não fazer durante a mesma. Aprenderá sobre as roupas certas que deverá 

usar, e poderá saber as respostas para algumas perguntas difíceis de responder durante a entrevista. 

Verá também detalhes sobre o Marketing pessoal e como ter um bom relacionamento no seu trabalho 

com o chefe e com os colegas de trabalho.  


