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COMO FAZER UM 

BOM CURRÍCULO?



Por que fazer um
bom currículo é
importante?

Pode ser sua única chance de
demonstrar seu conhecimento

Te ajuda na cronologia da sua
história

É seu cartão de visitas



Cabeçalho

Objetivo

Resumo

Formação acadêmica

Experiência

Idiomas

Atividades extracurriculares

Tópicos
necessários no
seu currículo



Cabeçalho

Nome completo

xx anos | estado civil | Endereço:  Bairro e cidade 

Telefone: (11) xxxxx-xxxx – celular | E-mail: 



Interesse em atuar como Desenvolvedor Backend

Simples e objetivo.

Se tiver mais de um interesse, fazer um currículo para cada área de interesse. 

Objetivo



Resumo

Inserir um breve histórico de sua experiência de forma corrida,
sem datas. 
"Engenheiro da computação e analista web full-stack com mais
de 3 anos de experiência no segmento de tecnologia."

Características pessoais como “organizado, flexível, ...” não devem ser descritas no

currículo. 



Formação acadêmica

Inserir informações sobre cursos superiores com nome do curso,
instituição e data da conclusão. 

Escola XXXX – cursando, formação prevista para 2022



Experiência profissional

Nome da empresa – (data inicial / data final ou Atual)
Segmento: breve descritivo do segmento da empresa com
nacionalidade e área de atuação. 
Cargo: Assistente de suporte técnico
Inserir um descritivo das suas atividades de forma detalhada. 

As experiências sempre devem ser descritas da mais atual para a mais antiga.



Idiomas

Idioma e nível de conhecimento
Ex: Inglês – Avançado 

Se houver curso de intercambio, nome do curso, duração, ano e país. 

Ex: Business English, 06 meses no ano de 2010 - Canadá



Atividades extracurriculares

Inserir os projetos que se envolveu, como projeto de pesquisa,
trabalho voluntário, organização de eventos...

Toda experiência extracurrícular é importante de ser mencionada. 

Não mencionar hobbies. 



Não precisa ter 1 página

Evite siglas ou abreviações

Use palavras-chaves

Cuidado com a gramática 

Mais conteúdo, menos design

Dicas
importantes



Meus contatos

mari.meneses87@gmail.com

@marimeneses.vidaecarreira


