UNIDADE: À procura de emprego / Portugal
SITUAÇÃO DE USO
- Candidatar-se a uma vaga de emprego.
EXPETATIVAS DE APRENDIZAGEM
- Ler e analisar anúncios de emprego;
- Produzir uma carta para se candidatar a uma vaga de emprego.
ATIVIDADE DE PREPARAÇÃO
- Leia o texto seguinte e preste atenção aos temas e à estrutura de um currículo:
CURRICULUM VITAE
________________________________________________________________
INFORMAÇÃO PESSOAL

Carlos Rodrigues
45, Rua do Monte, 5400 Chaves (Portugal)
Tel: +351 211234567
E-mail:c.rodriguessal.pt
Género: Masculino
POSTO DE TRABALHO A QUE SE CANDIDATA Padeiro e pasteleiro
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL __________________________________
1992- 2012

Sócio _ Gerente
Sopão, Lda – Chaves

1983-1991

Padeiro e Pasteleiro
Panificação- Besançon (França)
-Confecionar bolos, pão e outros produtos
alimentares de pastelaria e padaria por
processos manuais e mecânicos

1980-1982-

Aprendiz de Pasteleiro
Besançon (França)
- Ajudar na confeção de bolos e dos produtos
alimentares de pastelaria e padaria

EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO _____________________________________
1977-1979

Pasteleiro – Chocolateiro - Geladeiro
Escola de Formação profissional de Besançon
(França)
- organização do serviço de pastelaria e
padaria;
tecnologia das matéria-primas e dos
produtos de pastelaria e padaria;
- receituários de doçaria, de pastelaria e de
padaria;
- técnicas de confeção de produtos de
pastelaria, de confeitaria, de geladaria e de
padaria;
- técnicas decorativas em pastelaria e em
panificação.

COMPETÊNCIAS PESSOAIS ________________________________________
Língua materna
Português

Outras Línguas
outros clubes
Competências de organização

Outras competências
Carta de condução

Francês (fluente) e inglês
- responsável pela organização de
concursos de pescas: contacto com
- praticante de canoagem
B

INFORMAÇÃO ADICIONAL ________________________________
Filiações
- Membro da Assembleia Geral do Clube
de Pesca Desportiva de
Chaves
- Membro dos Bombeiros Voluntários de
Chaves
Referências
- Hotel Rio em Chaves – Sr. Afonso Pirestel: + 351 456 78 90 12
Seminários

- Participação em Feiras anuais,
comerciais e industriais no distrito de Vila
Real

(adaptado)
In http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae/examples

Agora, procure na internet diferentes formas de organizar os currículos (Europass, …) e
discuta com os seus colegas sobre as informações mais relevantes a incluir.
BLOCO DE ATIVIDADES
1. Leia o anúncio em baixo:
NADADOR SALVADOR
PRECISA-SE
O HOTEL GLOBO na praia de Albufeira
(Algarve) procura um nadador-salvador para
fazer a vigilância da praia durante a época
balnear.
São requisitos mínimos: formação
realizada pelo Instituto de Socorros a
Náufragos; dois anos de experiência e carta de
recomendação.
Se está interessado, envie o seu currículo
para: Hotel Globo, caixa Postal 371, AlbufeiraAlgarve- Portugal.
Para mais informações, contacte, por
favor: +351 XXXXXXXXXXXXX.
A resposta deve ser enviada para a caixa
postal 2341 em Albufeira.

2. Agora, leia a carta do candidato ao emprego apresentado e responda:

Portinho da Arrábida, 1 de Abril de 2013
Exmo Senhor:
Em resposta ao anúncio publicado no Correio da Manhã de
hoje, venho apresentar a minha candidatura ao lugar de
nadador salvador da praia de Albufeira.
Apesar de não possuir nenhum diploma do Instituto de
Socorros a Náufragos, fui atleta de alta competição da
natação.
Junto envio-o meu currículo para apreciação. Não tenho carta
de recomendação, mas posso assegurar que sou uma pessoa
responsável.
Com os melhores cumprimentos,
José João Ferreira

A carta é adequada ao anúncio? Justifique.
EXTENSÃO DA ATIVIDADE
1. Viu mais um anúncio no jornal diário e está interessado na oferta de emprego.
Escreva o seu currículo para se candidatar ao posto de trabalho.
ANÚNCIO
PROFESSOR PRECISA-SE
Precisamos de professor de inglês – horário
completo – para colégio provado. O horário
é diurno. A remuneração é feita de acordo
com tabela do estado. Oferecemos almoço
diário na cantina do colégio e um subsídio
para a deslocação.
Para mais informações, contacte, por favor:
+351 XXXXXXXXXXXXX
A resposta deve ser enviada para a caixa
postal 1243 em Alijó.

ATIVIDADE DE AVALIAÇÃO
1. Imagine que é professor de inglês e que se pretende candidatar ao anúncio anterior.
Antes de fazê-lo, pretende saber mais informações sobre o posto de trabalho.
a) Escreva uma carta, indicando o seu interesse e perfil para o lugar;
b) Peça as informações que julgar necessárias para apresentar uma candidatura
definitiva: horas de trabalho diárias; salário; entrevista; remuneração; duração do
trabalho

