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DO TRABALHO



O INSTITUTO FEDERAL DE SANTA 
CATARINA (IFSC) é uma  instituição 
pública federal vinculada ao Ministério 
da  Educação (MEC). 

Tem mais de um século de existência e 
foi fundado em 1909 como Escola 
de Aprendizes Artífices, passando 
por várias denominações. Dentre as 
mais conhecidas estão: Escola Técnica 
Federal de Santa Catarina e Centro 
Federal de Educação Tecnológica de 
Santa Catarina (CEFET-SC).

O IFSC oferta educação profissional, 
científica e tecnológica em diversas 
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os objetivos institucionais, está a 
promoção da educação profissional, 
que visa à qualificação dos serviços 
e atividades ligadas ao turismo; 
setor cada vez mais importante na 
vida socioeconômica local e regional.

Elaboramos esta cartilha pensando 
na educação profissional e nas 
escolhas que todos nós fazemos ao 
longo da vida, envolvendo nosso 
trabalho. Pretendemos que ela seja 
um instrumento para auxiliar você 
em sua escolha profissional e na 
preparação para alguns processos 
de seleção no mundo do trabalho. 

modalidades,  tais como: 
formação profissional de nível 
médio, com cursos técnicos 
em diversas áreas; cursos de 
qualificação; cursos superiores 
de tecnologia; licenciaturas; 
engenharias e formação continuada 
por meio de especializações e 
mestrado profissional.

O Câmpus Florianópolis-
Continente (CFC) do IFSC foi 
criado em agosto de 2006, atua 
exclusivamente na oferta de 
cursos voltados para o turismo, 
a hospitalidade e o lazer. Entre 



CHEGOU A
HORA DE 
ESCOLHER 
UMA PROFISSÃO
Desde criança, algumas pessoas já sabem 
o que querem fazer e que carreira seguir 
na vida adulta. Contudo, para a maioria, 
não é essa a realidade.



   Escolher uma profissão nem 
sempre é fácil e, muitas vezes, 
isso é feito sem muita reflexão e 
informação suficiente. Por isso, essa 
tomada de decisão sobre o que ser 
e fazer no futuro como profissional 
requer uma atenção cuidadosa e 
reflexiva. Esse processo reflexivo 
é importante para a motivação na 
busca do futuro trabalho e para o 
empenho na conquista dos objetivos 
pessoais e profissionais.

    Geralmente, é na fase da 
adolescência que começamos a 
pensar de modo mais concreto 

sobre o que queremos fazer e ser no 
futuro. Nessa fase, é comum acordar 
querendo trabalhar com informática, 
almoçar pensando em ser um 
militar e, ao ir dormir, achar que o 
melhor é ser um padeiro. É normal, 
ainda, sentir dúvidas quanto a 
prosseguir com os estudos ou iniciar 
uma atividade profissional, e pensar 
que ela será para o resto da vida.

   A sua escolha profissional pode 
não envolver, necessariamente, 
uma formação profissional de nível 
técnico ou superior, isso depende de 
você.

   Faz parte da vida de cada um 
fazer tais escolhas ao entrar para 
o mundo do trabalho. Deste modo, 
passamos a trilhar um caminho 
muito interessante, mas também 
com muitas responsabilidades. Essa 
decisão pode ser difícil!

ESCOLHER IMPLICA DEFINIR,  
DENTRE UMA SÉRIE DE 
POSSIBILIDADES, A OPÇÃO 
QUE PARECE SER MELHOR NO 
MOMENTO



O QUE FAZER 
PARA ESCOLHER 
UMA PROFISSAO?
Ao longo da sua trajetória 
profissional, você poderá passar por 
vários momentos nos quais colocará 
em dúvida a sua escolha profissional. 
Tanto esse questionamento quanto 
a escolha de uma profissão não são 
exclusivos da fase da adolescência.
Você poderá fazer novas escolhas! 
Portanto, seja nesse momento 
da sua vida ou no futuro, alguns 
aspectos precisam ser considerados 
para a tomada de decisão. Vamos 
conhecê-los!

Escolher uma profissão requer 
muita reflexão, autoconhecimento 
e a capacidade para enfrentar os 
desafios ao tomar uma decisão,

A ESCOLHA PROFISSIONAL 
É A CONCILIAÇÃO DOS 
SEUS GOSTOS, INTERESSES 
E HABILIDADES COM AS 
CARACTERÍSTICAS DA 
PROFISSÃO

~



AS EXPECTATIVAS
DA SUA FAMÍLIA

SEUS 
PRÓPRIOS 
SONHOS

AS
OPORTUNIDADES 

DE TRABALHO

AS CARACTERÍSTICAS 
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A DECISÃO
NA ESCOLHA 

DA PROFISSÃO 
ENVOLVE:



PASSOS PARA AJUDAR VOCÊ 
A ESCOLHER UMA PROFISSÃO

CONHECER 
A SI PRÓPRIO

BUSCA DE 
INFORMAÇÃO 
PROFISSIONAL

Procure responder:
> quem sou eu ?
> qual o meu projeto de vida?
> como me vejo, no futuro, desempenhando  o meu 
trabalho?
> quais são os meus principais gostos, interesses, 
motivações, necessidades, objetivos, habilidades, 
dificuldades, sonhos, competências, aptidões e valores? 
(faça uma lista para cada um).

Tente diferenciar aquilo de que gosta como interesse 
pessoal ou "hobby" do que gostaria de fazer em sua 
futura atuação profissional.
Você pode sentir dificuldade para identificar seus gostos 
e interesses e acreditar que não gosta de nada, mas não 
se desespere. Procure conversar com outras pessoas e 
refletir sobre si próprio, sobre a sua escolha profissional, 
suas dúvidas, suas angústias, seus medos, seus receios, 
suas certezas e incertezas que surgem nesse momento.

> pesquise sobre as atividades de seu interesse 
em bibliotecas, revistas, internet, e converse com 
pais, familiares, vizinhos, colegas e professores 
sobre as profissões, o mercado de trabalho e as 
suas expectativas futuras;
> aproxime-se da profissão que te interessa. 
Procure informações e converse com profissionais 
da área, visite instituições de ensino técnico e 
superior;
> aprofunde-se a respeito da profissão que te 
interessa - as atividades relacionadas, áreas de 
atuação, onde poderá trabalhar, tendências de 
mercado no país e no mundo, salários, 
perspectivas de crescimento na profissão, entre 
outras informações.
> verifique se para exercer a profissão desejada 
é necessário formação e se ela é viável neste 
momento da sua vida. Informe-se sobre o local do 
curso desejado; os custos com mensalidades, 
transporte, alimentação e material do curso; 
duração e tipo de diploma.
> tome cuidado com os estereótipos, preconceitos 
e modismos em relação às profissões. Procure 
sempre a informação correta e adequada.

PASSO 

2

1
PASSO 
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Importante: Diferencie aquilo que 
você quer daquilo que os outros 
esperam ou desejam para você, 
principalmente em relação à família.
Pondere todos os aspectos que 
estão influenciando sua escolha 
profissional. Não deixe que somente, 
por exemplo, o ganho salarial, o 
“status”, o campo de atuação, o 
desejo da família, a insegurança 
em sua capacidade, entre outros 
aspectos, determinem a sua escolha.

>> Esses passos servem para a 
primeira e para novas escolhas 
profissionais ao longo de sua 
trajetória profissional. Ao final desta 
Cartilha, você encontrará uma 
atividade de autoconhecimento que 
poderá auxiliá-lo no reconhecimento 
de suas habilidades, interesses 
e gostos. Posteriormente, essas 
informações serão importantes 
para ajudá-lo a refletir sobre as 
características das profissões nas 
quais tem interesse.

++
 

INFORMAÇÃO 
PROFISSIONAL REFLEXÃO 

ESCOLHA 
CONSCIENTE E 
RESPONSÁVEL=AUTOCONHECIMENTO 



A escolha de uma profissão é SUA, 
e somente sua. Ninguém melhor que você para 
dizer o que quer ser e fazer no futuro. E, ainda, 
você está fazendo a melhor escolha possível dentre 
as possibilidades disponíveis nesse momento. Esta 
escolha envolve um projeto de vida no futuro, que 
é flexível e poderá sofrer mudanças um dia.

LEMBRE-SE: 

++
 

INFORMAÇÃO 
PROFISSIONAL REFLEXÃO 

ESCOLHA 
CONSCIENTE E 
RESPONSÁVEL=AUTOCONHECIMENTO 

>> A escolha profissional é, para 
muitos jovens e até mesmo para 
adultos, um momento de difícil 
tomada de decisão. Por isso, não 
se desespere. Você pode procurar 
um ORIENTADOR PROFISSIONAL 
para auxiliá-lo nesse momento. Há 
vários serviços públicos e privados 
de Orientação Profissional (OP). 
Procure se informar sobre esses 
serviços.

ORIENTADOR 
PROFISSIONAL



PROBLEMA 
RESOLVIDO

EU BUSCO  A
RESPOSTA

ME CONHECENDO
CONHECENDO AS PROFISSÕES

NOS LIVROS E MÍDIA.

APRENDO 
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PROFISSÃO

ESTOU 
PREPARADO 

PARA OUTRAS 
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ALGUÉM 
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NO FUTURO?
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PROCURE RESPOSTAS 
A ESTAS QUESTÕES:

QUAL MEU
PROJETO DE

DO MEU FUTURO 
PROFISSIONAL? SONHOS
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O QUE 
ESPERO QUAIS 

SÃO MEUS 
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OPÇÕES DE FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL

ENSINO
TÉCNICO

ENSINO
SUPERIOR CARREIRAS

MILITARES

FORMAÇÕES 
ESPECÍFICAS PARA CURSOS 

FORMAÇÃO INICIAL 
E CONTINUADA (FIC) 
OU QUALIFICAÇÃO 

PROFISSIONAL



   O ensino técnico tem por 
característica oferecer uma 
formação profissional rápida, com 
conhecimentos teóricos e práticos e 
voltados ao mercado de trabalho. Você 
que concluiu o ensino fundamental 
poderá frequentar cursos técnicos 
e profissionais simultaneamente ao 
ensino médio, na Educação de Jovens 
e Adultos (EJA) e após a conclusão 
do ensino médio e/ou EJA. Esses 
cursos técnicos têm duração média 1 
ano e meio a 3 anos. 

  O ensino técnico está organizado em 
três modalidades:

ENSINO TÉCNICO INTEGRADO  
O estudante frequenta o curso técnico 
paralelamente ao ensino médio, na 
mesma instituição, ou seja, é um 
curso técnico integrado ao ensino 
médio.

ENSINO TÉCNICO CONCOMITANTE  
O estudante frequenta o curso técnico 
simultaneamente ao ensino médio, 
mas em instituições diferentes, por 

exemplo, faz o ensino médio de manhã 
numa instituição e  à tarde o curso 
técnico em outra instituição. 

ENSINO TÉCNICO SUBSEQUENTE 
O estudante frequenta o curso técnico 
quando já concluiu o ensino médio. 

   Os cursos técnicos são oferecidos 
em instituições públicas e privadas. 
No caso das instituições públicas, 
como o IFSC, todos os cursos são 
gratuitos. Em algumas instituições, 
para você ingressar num curso técnico 
deverá passar por um processo 
seletivo. 

   Veja o Catálogo Nacional de Cursos 
Técnicos (CNCT) – catalogonct.mec.
gov.br. Informe-se também sobre 
os cursos técnicos oferecidos pelo 
Pronatec, no site: pronatec.mec.gov.br.  

ENSINO TÉCNICO

Para mais informações, visite o 
site: ingresso.ifsc.edu.br ou ligue 
gratuitamente para 0800 722 0250.



   Após a conclusão do ensino médio, 
ou mesmo de um curso técnico, caso 
você queira prosseguir, poderá ingressar 
no ensino superior. O ensino superior é 
oferecido por universidades, centros 
universitários, faculdades, institutos 
superiores e centros de educação 
tecnológica. Pode-se optar por três 
tipos de graduação: bacharelado, 
licenciatura e formação tecnológica.

BACHARELADO: são cursos que 
têm a duração de quatro a seis anos; 
oferecem formação prática e dão maior 
ênfase à parte teórica. Englobam, 
por exemplo, cursos como Direito, 
Arquitetura, Engenharia Mecatrônica e 
outros.

LICENCIATURA: são cursos que formam 
professores para atuarem no ensino 
fundamental e médio, por exemplo, 
Química, Física, Letras, Matemática e 
outros.

Consulte o site: emec.mec.gov.br e 
confira a lista de instituições de ensino 
superior e cursos cadastrados. Atenção: 
cursos que não constam neste portal 
do MEC ainda não possuem diploma 
reconhecido.

CURSOS SUPERIORES DE 
TECNOLOGIA OU CURSOS 
TECNOLÓGICOS: são cursos com 

ENSINO SUPERIOR



duração de 2 a 4 anos, que formam 
profissionais especializados para 
atuar em campos específicos (como 
tecnologia, gestão, negócios, produção 
e outros) e permitem uma rápida 
inserção no mercado de trabalho. 
Para conhecer melhor esses cursos, 
consulte o Catálogo Nacional de Cursos 
Superiores de Tecnologia no site: 
portal.mec.gov.br

Após a conclusão em qualquer tipo 
de graduação, é possível prosseguir 
com os estudos na pós-graduação. Os 
cursos de pós-graduação são divididos 
em lato sensu (especializações e 
MBAs) e strictu sensu (mestrados e 
doutorados).

Todas essas opções de formação 
profissional existem de forma 
presencial e à distância. Na Educação à 
Distância (EaD), o processo de ensino- 
aprendizagem se dá em ambiente 
virtual e com material didático 
específico. Existem também cursos 
semipresenciais, com aulas em sala e 
também à distância. 

Atenção: para o curso ter validade, 
precisa ser credenciado pelo Ministério 
da Educação (MEC). 

 Confira as instituições credenciadas no 
site: portal.mec.gov.br

Conheça: ead.ifsc.edu.br



O modo mais tradicional de 
acesso ao ensino superior é pelo 
VESTIBULAR. 

O EXAME NACIONAL DE ENSINO 
MÉDIO - ENEM é outro modo 
de ingressar no ensino superior. Há 
universidades e faculdades que 
combinam um sistema misto (nota 
do vestibular e a nota do Enem).

A Avaliação Seriada no Ensino Médio 
(por exemplo, PEIS pela Universidade 
Federal de Santa Maria – UFSM do 
RS) é outra modalidade de acesso 
universitário que acontece de forma 
gradual e progressiva, com provas 
aplicadas ao final de cada série do 
ensino médio. 

Diversas instituições aplicam, ainda, 
testes, provas e avaliações de 
conhecimentos voltados à área do 
curso que o estudante pretende fazer. 
Por exemplo, na Universidade 
do Estado de Santa Catarina – 
UDESC – há provas específicas para 
ingresso nos cursos de música, 

teatro e artes visuais, chamado de 
vestibular vocacionado. Algumas 
faculdades e universidades também 
optam por processos de seleção 
baseados em entrevistas ou nas 
informações pessoais e profissionais 
dos candidatos, como grau de 
escolaridade, cursos, histórico escolar 
ou experiência e desempenho 
profissional.

Em virtude de o processo de seleção 
para ingresso no ensino superior 
no Brasil ser muito concorrido, é 
necessária uma boa preparação.  
Há vários cursinhos populares, 
gratuitos ou que cobram 
mensalidades baixas, oferecidos 
por universidades e ONGs para os 
estudantes que cursam ou cursaram 
o ensino médio em escolas públicas 
ou em privadas com bolsa. Vale 
a pena pesquisar e encontrar um 
cursinho que fique próximo ao 
bairro onde você reside. Veja no 
site: guiadoestudante.abril.com.br/
vestibular-enem/cursinhos, a relação 
dos cursos pré-vestibulares nos 
estados brasileiros.

COMO FAÇO PARA ENTRAR 
NO ENSINO SUPERIOR?



POSSIBILIDADES PARA 
INGRESSO E PERMANÊNCIA 
NO ENSINO SUPERIOR 
Há diversos programas e ações que 
facilitam o acesso e a permanência 
de estudantes no ensino superior 
público e privado, no Brasil. 
Vejamos:

O Programa Universidade para 
Todos (ProUni) tem a finalidade de 
conceder bolsas de estudos 
integrais (100%) e parciais (50%) a 
estudantes de cursos de graduação 
e de cursos sequenciais de formação 
específica em instituições 
privadas de ensino superior. A 
seleção é feita com base na nota do 
Enem, portanto, não é necessário 
ter prestado o vestibular.  O ProUni 
também reserva bolsas às pessoas 
com deficiência e aos autodeclarados 
indígenas, pardos ou pretos. Para 
mais informações, acesse o site: 
prouniportal.mec.gov.br

O Sistema de Seleção Unificado 
(Sisu) é um sistema informatizado 
do Ministério da Educação para 
instituições públicas (federais e 
estaduais) de educação superior 
que utilizam a nota do Enem para 
selecionar os estudantes. Veja no site: 
sisu.mec.gov.br

O Fundo de Financiamento ao 
Estudante do Ensino Superior 
(Fies) é uma forma de financiamento 
da graduação, pelo governo federal, 
aos estudantes que não têm con-
dições de arcar com os custos de sua 
formação. Para candidatar-se ao 
Fies, o aluno deve estar regular-
mente matriculado numa instituição 
privada, cadastrada no programa e 
com avaliação positiva nos processos 
avaliativos do MEC.  Mais infor-
mações, acesse o site: sisfiesportal.
mec.gov.br



O Programa Institucional  
de Bolsas de Iniciação à Docência 
(Pibid) oferece bolsas de iniciação 
à docência para alunos de cursos 
presenciais que se dedicam ao 
estágio nas escolas públicas e que, 
quando graduados, comprometam-
se a trabalhar no magistério da 
rede pública de ensino. 

A Bolsa Permanência abrange 
universidades e institutos federais 
e é um benefício destinado 
aos estudantes em situação de 
vulnerabilidade socioeconômica, a 
estudantes  indígenas e quilombolas, 
bem como para custeio das despesas 
educacionais do estudante que 
tem bolsa integral do ProUni. Para 
conseguir a bolsa, é preciso atender 
aos requisitos estabelecidos pelo 
Governo Federal e efetuar a inscrição 
no site do Programa bolsas.mec.gov.
br. Para mais informações, acesse o 
site: prouniportal.mec.gov.br

O Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação Científica 
(PIBIC) concede aos estudantes de 
graduação uma bolsa, durante 12 
meses, para participar de projetos de 
pesquisa científica. 

O Programa Institucional de 
Iniciação Científica, PIBIC nas 
Ações Afirmativas (PIBIC - AF), é 
dirigido às universidades públicas que 
oferecem bolsas por 12 meses aos 
estudantes beneficiários das Ações 
Afirmativas (cotas) para participarem 
de atividades acadêmicas de iniciação 
científica.

O Programa Institucional de Bolsas 
de Iniciação em Desenvolvimento 
Tecnológico e Inovação (PIBITI) 
concede bolsas, durante 12 meses, 
aos estudantes do ensino superior 
nas atividades, metodologias, 
conhecimentos e práticas próprias 
ao desenvolvimento tecnológico e 
processos de inovação.



   Além dessas bolsas oferecidas pelo 
Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Cientifico e Tecnológico (CNPq), há 
outras bolsas em nível de graduação e 
também pós-graduação (mestrado e 
doutorado) oferecidas dentro do país, 
para o exterior e para empresas. Para 
mais informações, acesse o site: www.
cnpq.br

Bolsa de Estudo - ART. 170 da 
Constituição Estadual
  O Governo Estadual de Santa 
Catarina concede bolsas de estudo 
e de pesquisa aos estudantes com 
condições econômicas menos 
favoráveis matriculados em instituições 
de ensino superior. É preciso se 
informar na instituição de ensino.

Além desses programas governamentais, 
há outras possibilidades de conseguir 
bolsas ou descontos em instituições 
pívlicas ou privadas de ensino superior 
ou técnico. É importante entrar em 
contato com a instituição e informar-se 
no setor responsável .

O Programa de Iniciação Científica 
e Mestrado (PICME) oferece 
bolsa de Iniciação Científica aos 
estudantes que ingressaram na 
Graduação, em qualquer área 
do conhecimento, e que foram 
medalhistas na Olimpíada Brasileira 
de Matemática das Escolas 
Públicas (OBMEP) ou da Olimpíada 
Brasileira de Matemática (OBM). O 
PICME também prevê a concessão 
de bolsas de mestrado pela 
Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (Capes). A 
bolsa tem duração de 2 anos.

Para mais informações sobre bolsas 
de estudo em nível de graduação 
e pós-graduação (mestrado e 
doutorado) oferecidas dentro 
do país, para o exterior e para 
empresas, acesse o site: portal.mec.
gov.br



Os militares possuem formações 
específicas, algumas equivalentes ao 
ensino médio, e outras ao superior.
Há quatro tipos de carreiras militares 
no Brasil: Aeronáutica, Marinha, 
Exército e Polícia Militar. Em guias de 
cursos e na internet é possível obter 
mais informações.  Pode-se acessar: 
www.agenciaeducacao.com.br ou  
www.guiadoestudante.abril.com.br

CARREIRAS MILITARES

São cursos rápidos e direcionados às 
pessoas de qualquer escolaridade, 
podendo ser realizados por qualquer 
instituição de ensino. Os cursos de 
formação inicial e continuada (FIC) 
capacitam, aperfeiçoam e atualizam 
você para atuar no mercado de 
trabalho, numa profissão e/ou 
ocupação. O Pronatec tem ofertado 
gratuitamente vários cursos FIC em 
instituições públicas e privadas. Para 
mais informações, veja o Guia de 
Cursos FIC do Pronatec e consulte os 
cursos FIC ofertados na sua cidade e 
região, no site: pronatec.mec.gov.br

CURSOS  
FORMAÇÃO INICIAL  
E CONTINUADA  (FIC) 

CONHEÇA A LEI DE COTAS
Acesse ingresso.ifsc.edu.br e leia sobre 
a lei de cotas que faz reserva de 50% 
das vagas nos processos seletivos, 
tanto nos cursos superiores quanto 
nos cursos técnicos!

Mais informações:

• Entenda como funciona a Lei de Cotas  
(Lei nº 12.711/2012)

• Decreto Nº 7.824/2012 
Regulamentação da Lei de Cotas

• Portaria Nº 18/2012/MEC - Dispõe sobre 
a implementação das reservas de vagas



Para obter mais informações sobre profissões, pesquise nos sites:

www.guiadasprofissoes.com.br
www.guiadoestudante.abril.com.br

www.brasilprofissoes.com.br
www.mundovestibular.com.br

vestibular.brasilescola.com/guia-de-profissoes
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)  

www.mtecbo.gov.br
Outras informações podem ser obtidas nos sites das instituições 

de ensino; na internet; guias de cursos impressos e com os 
próprios profissionais.



INGRESSANDO 
NO MUNDO
DO TRABALHO



  O exercício da profissão 
e/ou ocupação que você 
escolheu envolve um tipo 
de relação de trabalho, que 
pode ser: formal (carteira 
assinada), informal 
(sem carteira assinada) 
e autônomo. Cada um 
desses tipos de trabalho 
tem suas características 
e envolve também as 
características pessoais, 
como por exemplo, você 
pode perceber em si 
potencialidades essenciais 
para atuar como um 
profissional autônomo (ter 
seu próprio negócio), ou 

E AGORA?
percebe essas potencialidades, 
mas quer mais segurança 
financeira, então busca um 
trabalho formal.

   Para quem busca trabalho 
formal ou informal, alguns 
aspectos são importantes e 
devem ser cuidadosamente 
considerados para facilitar seu 
ingresso no mercado de trabalho.

 Sobre isso, selecionamos 
aqui o CURRÍCULO, a CARTA 
DE APRESENTAÇÃO e a 
ENTREVISTA DE SELEÇÃO, para 
fornecer alguns esclarecimentos 
que podem auxiliar você a ter 
mais sucesso nessa etapa.

INGRESSANDO 
NO MUNDO
DO TRABALHO



DADOS PESSOAIS  
nome, idade, estado civil, endereço, 
telefone, telefone para recados, e-mail 
(não há necessidade de incluir números 
de documentos oficiais, referências 
bancárias e foto pessoal).

OBJETIVOS PRETENDIDOS  
posição desejada e cargo pretendido ou, 
ainda, pode relacionar a área de seu 
interesse. 

FORMAÇÃO ESCOLAR 
nível fundamental  e médio (caso esteja 
em cursos técnicos e/ou superiores, não 
precisa incluir essa formação), cursos de 
graduação, pós-graduação, cursos de 
especialização e/ou técnicos.

IDIOMAS  
curso de idiomas e o seu nível de domínio.

O CURRÍCULO

CONHECIMENTOS EM  
INFORMÁTICA  
programas de informática sobre os 
quais possui conhecimento (sabe  
manusear).  

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL incluir 
empresas onde trabalhou e  ramo de 
atividade (cargos, funções ocupados 
e projetos desenvolvidos), citando  
períodos envolvidos. 

CURSOS/ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES  
item opcional. incluir cursos, 
congressos, seminários,  atividades de 
formação, apresentação de trabalhos, 
palestras das quais tenha participado 
ou ministrado e demais atividades que 
julga  importante acrescentar e que 
estejam direcionadas para a vaga.

O CURRICULUM VITAE (CV) é visto como um cartão de visita e pode ser decisivo 
para que o candidato seja convidado para participar de um processo de seleção 
ou entrevista numa oportunidade de trabalho. Trata-se de uma forma de 
marketing pessoal, ou seja, de “se vender” sutilmente. Por isso, deve ser elaborado 
com muita atenção. Vejamos alguns itens que o currículo deve apresentar:



HABILIDADES E QUALIFICAÇÕES 
PROFISSIONAIS (muito importante 
para quem não tem experiência 
profissional): desenvolver um breve 
perfil que caracterize os principais 
pontos fortes do candidato, as suas 
principais realizações profissionais e 
interesses. 

O currículo, muitas vezes, chega 
antes que você à empresa na qual 
está se candidatando. Por isso, não 
poupe CUIDADOS na elaboração do 
currículo. Ele deve ter:

ORGANIZAÇÃO 
Deve ser bem organizado. Para 
tal, divida o seu currículo em seções 
separadas por espaços. Por exemplo, 
dados pessoais, formação, experiência 
profissional, observações etc.

ORDEM 
De forma cronológica (do mais recente 
para o mais antigo nas seções).

OBJETIVIDADE 
Seja breve e direto. O currículo deve 
conter no máximo 2 folhas. Pessoas 
com mais tempo de experiência 
podem se estender até 4 folhas. Use 
frases curtas e evite adjetivos. 

FORMATAÇÃO E IMPRESSÃO 
Digite preferencialmente em fonte 
Times New Romam, tamanho 12, 
com espaçamento 1,5cm e 2,5cm de 
margem, cor preta. Deve ser im-
presso em folha A4 ou em papel carta 
comum, de cor branca ou papel reci-
clado. Nada de folhas coloridas e/ou 
perfumadas. Evite cópias. Por e-mail, 
você pode colocar o currículo no corpo 
do texto ou como anexo, preferencial-
mente no formato PDF.

APRESENTAÇÃO 
Não coloque capa, foto e dados 
de documentos no currículo. Evite 
dobrá-lo. Na entrega do currículo 
na empresa, tenha cuidado com sua 
apresentação pessoal.

ORTOGRAFIA 
Cuidado com erros ortográficos, de 
gramática, de digitação e com a lin-
guagem. Faça uma revisão.

QUALIFICAÇÕES 
O currículo deve permitir dar uma 
ideia geral a seu respeito, de maneira 
clara e honesta. Evite ostentação, não 
omita dados de suas qualificações 
que podem ser importantes ao 
processo seletivo. Realce os aspec-



tos positivos e as informações 
relevantes, ou seja, aquelas 
informações que aumentem 
as possibilidades de obter uma 
entrevista. Não minta! 

ELABORE O CURRÍCULO 
CONFORME O EMPREGO  
PARA O QUAL SE CANDIDATA 
Pesquise a empresa, conheça 
bem o perfil da vaga antes de 
elaborá-lo.  

CARTA DE APRESENTAÇÃO  
É importante enviar  junto 
ao currículo, uma carta de 
apresentação, na qual você 
irá se apresentar brevemente, 
colocar o cargo pretendido e se 
dispor  para contato pessoal. 
Se for enviar o currículo por 
e-mail, a carta será o corpo do 
texto.

Quando você preencher fichas 
de emprego no local ou pela 
internet, as informações são tão 
importantes quanto o currículo. 
Coloque as informações de 
forma clara, verdadeira, objetiva 
e com letra legível (quando for 
escrito).

OBJETIVO PRETENDIDO (área ou função 
de pretensão na empresa)

FORMAÇÃO ESCOLAR Comece indicando a 
formação acadêmica mais recente, citar 
principalmente cursos relativos à área pretendida 
(iniciar pelo período - ano de início e término – 
escolaridade e instituição;  para cursos não 
concluídos, indicar a data provável do término). 
Caso esteja cursando ou tenha concluído curso 
técnico ou superior, não é necessário mencionar 
o ensino médio e fundamental.

CONHECIMENTOS EM INFORMÁTICA/ IDIOMAS
Somente mencione os programas que sabe 
utilizar. Indique os mais aplicáveis a sua área de 
conhecimento. Indique também o nível de 
conhecimento em línguas: básico, intermediário 
ou avançado. 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Comece indicando a experiência profissional 
mais recente. Aqui podem ser acrescentados os 
estágios, como bolsista ou até mesmo projetos 
significativos. • Datas (de/até) • Nome do 
empregador • Tipo de empresa ou setor • 
Função ou cargo ocupado.

ATIVIDADES COMPLEMENTARES
Inclua da mais recente para a mais antiga, 
os cursos e eventos doa quais participou e 
que são importantes serem acrescentados 
ao currículo, conforme a empresa. 

NOME COMPLETO (maiúsculo, negrito) 
Endereço completo, telefone(s), e-mail, ou 
website (logo abaixo do nome). Data de 
nascimento ou idade, naturalidade,estado 
civil (opcional)

Aplicar meus conhecimentos para atuar na área de Bar e 
Restaurante.

2014  (atual) Cursando o Técnico em Serviços de 
Restaurante e Bar - Instituto Federal de Santa Catarina - 
Florianópolis
2010 - Operações Básicas de Restaurante e Bar
Curso de Formação Inicial e Continuada concomitante com 
EJA - Instituto Federal de Santa Catarina - Florianópolis

• Espanhol Básico (Instituto Federal de Santa Catarina - 
Florianópolis)
• Conhecimentos básicos do Programa MS Office versão 2010 
(Word, Excel, Power Point, Access, Outlook e Publisher)
• 2012 - Curso de Auxiliar Administrativo (Microlins - 
Florianópolis)

09/2013 - 02/2014 - Rancho Açoriano Bar e Restaurante - 
Florianópolis  Função: Garçom
03/2011 a 08/2013 – Giraffas Sanduiches e Grelhados – 
Shopping Floripa - Florianópolis  Função: Atendente de 
balcão; Auxiliar de cozinha
04/2009 a 01/2011 – Mc Donald’s – Shopping Iguatemi - 
Florianópolis  Função: Atendente Júnior; Integrante da equipe 
de atendimento a clientes e organização de pedidos.

• Voluntário na APAE Florianópolis/SC – desde 2012 
(atividade esportiva)
• Voluntário nos eventos da comunidade no Saco dos Limões 
(assistente organização de eventos )
• Carteira de Habilitação AB

Rua das Palmeiras, 145 - Saco dos Limões  CEP: 88088-000  Florianópolis/SC
Solteiro/brasileiro/22 anos   josecarlos@uol.com.br     Tel.(48) 8888.8888  

OBJETIVO

FORMAÇÃO
ESCOLAR

QUALIFICAÇÕES

EXPERIÊNCIA
PROFISSIONAL

INFORMAÇÕES 
ADICIONAIS

JOSÉ CARLOS DE SOUSA



OBJETIVO PRETENDIDO (área ou função 
de pretensão na empresa)

FORMAÇÃO ESCOLAR Comece indicando a 
formação acadêmica mais recente, citar 
principalmente cursos relativos à área pretendida 
(iniciar pelo período - ano de início e término – 
escolaridade e instituição;  para cursos não 
concluídos, indicar a data provável do término). 
Caso esteja cursando ou tenha concluído curso 
técnico ou superior, não é necessário mencionar 
o ensino médio e fundamental.

CONHECIMENTOS EM INFORMÁTICA/ IDIOMAS
Somente mencione os programas que sabe 
utilizar. Indique os mais aplicáveis a sua área de 
conhecimento. Indique também o nível de 
conhecimento em línguas: básico, intermediário 
ou avançado. 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Comece indicando a experiência profissional 
mais recente. Aqui podem ser acrescentados os 
estágios, como bolsista ou até mesmo projetos 
significativos. • Datas (de/até) • Nome do 
empregador • Tipo de empresa ou setor • 
Função ou cargo ocupado.

ATIVIDADES COMPLEMENTARES
Inclua da mais recente para a mais antiga, 
os cursos e eventos doa quais participou e 
que são importantes serem acrescentados 
ao currículo, conforme a empresa. 

NOME COMPLETO (maiúsculo, negrito) 
Endereço completo, telefone(s), e-mail, ou 
website (logo abaixo do nome). Data de 
nascimento ou idade, naturalidade,estado 
civil (opcional)

Aplicar meus conhecimentos para atuar na área de Bar e 
Restaurante.

2014  (atual) Cursando o Técnico em Serviços de 
Restaurante e Bar - Instituto Federal de Santa Catarina - 
Florianópolis
2010 - Operações Básicas de Restaurante e Bar
Curso de Formação Inicial e Continuada concomitante com 
EJA - Instituto Federal de Santa Catarina - Florianópolis

• Espanhol Básico (Instituto Federal de Santa Catarina - 
Florianópolis)
• Conhecimentos básicos do Programa MS Office versão 2010 
(Word, Excel, Power Point, Access, Outlook e Publisher)
• 2012 - Curso de Auxiliar Administrativo (Microlins - 
Florianópolis)

09/2013 - 02/2014 - Rancho Açoriano Bar e Restaurante - 
Florianópolis  Função: Garçom
03/2011 a 08/2013 – Giraffas Sanduiches e Grelhados – 
Shopping Floripa - Florianópolis  Função: Atendente de 
balcão; Auxiliar de cozinha
04/2009 a 01/2011 – Mc Donald’s – Shopping Iguatemi - 
Florianópolis  Função: Atendente Júnior; Integrante da equipe 
de atendimento a clientes e organização de pedidos.

• Voluntário na APAE Florianópolis/SC – desde 2012 
(atividade esportiva)
• Voluntário nos eventos da comunidade no Saco dos Limões 
(assistente organização de eventos )
• Carteira de Habilitação AB

Rua das Palmeiras, 145 - Saco dos Limões  CEP: 88088-000  Florianópolis/SC
Solteiro/brasileiro/22 anos   josecarlos@uol.com.br     Tel.(48) 8888.8888  

OBJETIVO

FORMAÇÃO
ESCOLAR

QUALIFICAÇÕES

EXPERIÊNCIA
PROFISSIONAL

INFORMAÇÕES 
ADICIONAIS

JOSÉ CARLOS DE SOUSA



   Se você ainda não tem experiência 
profissional, dê destaque às ações 
e projetos da sua vida escolar que 
possam mostrar sua iniciativa e 
habilidades.

   As informações que colocar na 
carta de apresentação sobre suas 
competências profissionais serão 
comprovadas em seu currículo, por 
isso não minta. Mostre seu interesse 
na empresa, que a conhece e está 
motivado para conseguir o emprego.

   Na elaboração da carta de apre-
sentação, alguns cuidados são 
importantes:

• inicie a carta de maneira formal, 
colocando nome da pessoa para 
quem você está enviando a carta: 

“Prezado (a) fulano de tal”. Se não 
souber o nome e cargo da pessoa, 
colocar selecionador, recrutador ou 
empregador; 

• no título do e-mail, coloque nome 
da vaga à qual está se candidatan-
do ou, em caso de envio para futuras 
vagas, colocar “Currículo – Área de 
Recursos Humanos”;

• quando for uma indicação, men-
cionar na carta somente quando a 
pessoa que indicou autorizar;

• a carta deve ser sucinta, formal 
e objetiva. Deve ser escrita em papel 
A4 quando entregue, ou no corpo do 
texto do e-mail, com o currículo em 
anexo;

A carta de apresentação deve ser elaborada quando você enviar o currículo 
por e-mail (corpo do texto) ou quando for preenchê-lo em sites das empresas 
ou em sites de emprego, no espaço destinado à apresentação. Nessa carta, 
você indicará, sobretudo, os motivos pelos quais se candidatou à vaga em 
questão e, resumidamente, dirá quem é e apontará alguns aspectos de sua 
experiência profissional que chamem a atenção do empregador. 

CARTA DE APRESENTAÇÃO



• não exceda três parágrafos. No 
primeiro parágrafo, escreva o motivo 
pelo qual está enviando o currículo, 
a área desejada e seu interesse. No 
segundo, mencione sua formação es-
colar, suas qualidades, competências 
e objetivos profissionais. No terceiro 
parágrafo, mostre-se disponível para 

uma possível entrevista;

• não se esqueça de assinar a carta 
e colocar telefones para contato;

• cuidado com os erros ortográfi-
cos. Sempre releia antes de imprimir 
ou enviar.

Vejamos um exemplo:

      Localidade, dia, mês e ano.

     À empresa (nomear)

    Departamento de Recursos Humanos (ou outro, se for o caso)

     Prezado (a) senhor (a), (se for o caso, nomear)

    Estou me candidatando à vaga de (indicar qual o cargo) existente em seu quadro de 
pessoal, conforme anúncio publicado no dia (indicar se for este o caso), enviando em 
anexo meu currículo.

     Sou (formação escolar/acadêmica) e tenho experiência (se houver, citar as 
experiências pertinentes ao cargo). Dentre minhas características profissionais, 
destacam-se: (listar suas habilidades e competências).   

      Busco minha efetivação no mercado para desenvolver de um trabalho objetivo e 
gerar bons resultados, propiciando o crescimento da empresa.

   No aguardo de contato, coloco-me à disposição para prestar mais esclarecimentos.

             Atenciosamente,

            Seu nome (não deixe de assinar)



A HORA DA
ENTREVISTA
Após entregar seu currículo, a empresa pode 
chamar você para uma entrevista de seleção.



A HORA DA
ENTREVISTA
Após entregar seu currículo, a empresa pode 
chamar você para uma entrevista de seleção.

APRESENTAÇÃO
Já ouviu falar do ditado popular 
que diz “A primeira impressão é a 
que fica”? Nesse momento, alguns 
cuidados são importantes para 
causar uma boa impressão no 
empregador, vejamos:
• durma bem na noite anterior à 
entrevista ou a qualquer outra etapa 
do processo seletivo. O cansaço e 
a indisposição podem depor contra 
você;
• faça uma alimentação leve e cuide 
de sua aparência;
• verifique o local, data e horário da 
seleção para não se atrasar. Chegue 
sempre uns 15 minutos antes da 
hora marcada para a entrevista e/ou 

para a dinâmica de grupo.
• não usar tranquilizantes e bebidas 
alcoólicas; 
• evite fumar;
• evite roupas apertadas e 
desconfortáveis, use roupas e 
calçados de cores discretas, bem 
limpos e cuidados. Para empresas 
tradicionais, evite tênis, bonés, 
decotes e minissaias, piercings e 
tatuagens à mostra, bem como 
cabelos extravagantes; 
• cuidado com odores de 
transpiração e mau hálito;
• procure conhecer o perfil da 
empresa para tentar entender o que 
ela está querendo de você.

Alguns processos seletivos apresentam várias etapas, como por exemplo: 
entrevista inicial, prova de conhecimento (básicas e específicas), prova prática, 
dinâmicas de grupo e entrevista final. Cada empresa estabelece a etapa de 
seleção para cada tipo de vaga. Fique atento e se prepare para cada uma delas, 
caso vá sendo aprovado em cada etapa.
Vamos falar especificamente da entrevista de seleção. Vejamos algumas regras 
básicas que podem ajudar você a se preparar melhor para essa importante -  
e muitas vezes definitiva - etapa para a conquista do emprego.



POSTURA
• Sente-se corretamente, não se 
espalhe na cadeira.
• Olhe para o seu interlocutor e evite a 
cabeça baixa.
• Procure respirar calma e 
pausadamente para controlar sua 
ansiedade e agir com naturalidade. 
Demonstre estabilidade emocional e 
bom comportamento.
• Desligue o celular.

COMUNICAÇÃO
• Comece com um aperto de mão 
firme e vocabulário correto. Evite 
gírias.
• Mantenha-se informado. Leia e/
ou assista noticiários e assuntos 
relacionados à vaga.
• Preste sempre muita atenção ao 
que está sendo pedido e perguntado. 
Se tiver dúvidas, pergunte antes de 
começar a responder ou realizar a 
atividade.
• Não se supervalorize, nem 
se menospreze, existem muitos 
candidatos, mas alguém será o 
escolhido.
• Estabeleça uma boa comunicação 

verbal e responda as perguntas 
objetivamente. 
• Seja honesto, não omita e nem 
aumente suas qualificações e formação 
escolar, dando exemplos sempre que 
possível.

ENTREVISTA
•  Conte os resultados que fizeram 
diferença para você em sua experiên-
cia escolar e profissional.
•  Demonstre interesse pela empresa: 
pesquise o perfil da empresa e da vaga 
antes de se submeter a uma entre-
vista. Imagine-se trabalhando nessa 
empresa e avalie: o que desenvolverei 
pela empresa? Gostarei de trabalhar 
para essa instituição? Me senti bem no 
momento em que estive lá?  
• Não faça comentários negativos 
sobre outras empresas, chefias ou 
colegas, ou mesmo que saiu do outro 
emprego porque chegava atrasado ou 
teve problemas de comportamento. 
Tome consciência de que não pode 
continuar com esse comportamento.
• Mesmo que não tenha experiência 
anterior, demonstre interesse e que 
está disposto a aprender. Demonstre 
que você assume seus compromissos e 



responsabilidades, e não fique contando 
como a vida está difícil e que precisa 
desesperadamente daquele emprego. 
Você tem que deixar claro que apre-
senta os requisitos necessários para 
trabalhar naquela função.
• Mostre que tem um projeto para sua 
vida, tem metas e está determinado a 
alcançá-las e crescer na vida e naquela 
empresa.
• Caso você não tenha sido selecio-
nado, peça ao seu entrevistador uma 
entrevista devolutiva, para que possa 
aprimorar seu desempenho e desen-
volver seus pontos fracos a partir do 
ponto de vista da empresa, represen-
tada pela pessoa que entrevistou você.

DESENVOLVA SUA 
AUTOCONFIANÇA
Preste atenção na maneira como você 
se expressa. Na hora da entrevista, 
é importante que você transmita 
confiança sobre o seu perfil e sua 
capacidade pessoal de desempenhar 
alguma atividade. 
Confiança e autoestima são 
fundamentais para você conseguir 
seus objetivos. Você está falando de si 
próprio e precisa mostrar uma imagem 

positiva. Confie em si mesmo, nas 
suas qualidades como profissional 
e não tenha medo de enfrentar 
situações novas. Desta maneira, o 
empregador também poderá confiar 
em você, naquilo que você diz, no 
que você é e no que faz. Procure 
questionar-se: quem é você? 
Essas regras também são 
importantes em outra etapa de 
seleção – a dinâmica de grupo. 
A dinâmica de grupo serve para 
conhecer melhor você, suas 
qualidades e competências, tanto 
profissional quanto emocional e no 
relacionamento com outras pessoas. 
Não serve para ridicularizá-lo. Saiba 
que você está sendo avaliado desde o 
momento em que entra na empresa, 
na sala de espera. Não tenha medo!
Pense no seu projeto de vida. 
Faça uma escolha profissional. 
Procure se qualificar. Fique atento 
às oportunidades de estágio e de 
emprego. Considere a possibilidade 
de fazer mudanças profissionais. 
Não tenha medo. Seja determinado. 
Estabeleça objetivos, metas e avalie o 
caminho para conseguir alcançá-los.



Para a elaboração dessa cartilha, consultou-se também:

www.brasil.gov.br                           mec.gov.br 
pronatec.mec.gov.br                        www.cnpq.br

* Consulta ao material não publicado e utilizado no curso de Formação em Orientação 

Profissional e de Carreira do Instituto do Ser (2005): DIAS, M. S. L.; PIMENTEL, 
R.G. Dicas para a elaboração do seu curriculum vitae. DIAS, M. S. L. 
Considerações para participar de um processo seletivo.
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É preciso escolher o que ser e fazer! 

Combine com outras pessoas e converse sobre o 
que você acabou de ler nesta cartilha. 

Peça auxílio e saia em busca de informações. 

Reflita sobre si mesmo e encontre a resposta que 
está dentro de você. 

Assim estará se preparando para uma boa escolha 
profissional e para o mundo do trabalho. 

Lembre-se essa escolha é sua, não é para sempre, 
mas é a melhor possível nesse momento em sua 
vida!

BOA SORTE! SUCESSO!

A  VOCÊ

facebook.com/ifsccontinente



Este é um exercício para auxiliar 
você quanto ao conhecimento 
de si próprio acerca de suas 
características pessoais, 
habilidades, gostos, e a perceber 
como você é como pessoa. 

Pense nas coisas de que você 
gosta e de que não gosta de 
fazer. Selecione as que mais 
combinam com seu jeito de ser e 
de fazer as coisas e as que menos 
combinam. Você pode acrescentar 
outras coisas e habilidades que 
desejar.

Ao final, pense na relação dessas 
características com sua escolha 
profissional. Procure realizar 
esta atividade reflexivamente e 
cuidadosamente. 

Então, mãos à obra?

1.   Estar no controle (liderar)
2.   Correr riscos
3.   Preocupar-se com os outros
4.   Ser aceito
5.   Ajudar
6.   Usar a lógica
7.   Demonstrar carinho, afeto
8.   Criticar pessoas
9.   Representar, dramatizar
10. Assumir responsabilidades pelos   
     outros
11. Praticar atividades físicas
12. Trocar ideias, discutir algum 
      assunto
13. Superar obstáculos
14. Apoiar os outros
15. Ser determinado
16. Cuidar da aparência
17. Estar em companhia de  
     outras pessoas
18. Valorizar a justiça
19. Ser generoso
20. Colecionar
21. Experimentar
22. Consolar as pessoas
23. Auxiliar pessoas
24. Fazer coisas detalhadamente,  
      com método
25. Participar de, ou organizar festas
26. Manter as coisas em ordem
27. Mudar a rotina

AUTO
CONHE
CIMENTO

EXERCÍCIO 
COMBINADO DE



28. Fazer e/ou receber surpresas
29. Ser prático e realista
30. Colocar a “mão na massa”
31. Inventar coisas
32. Ter disciplina
33. Tomar decisões rápidas
34. Ouvir
35. Usar a intuição
36. Ser compreensivo
37. Estar bem informado
38. Falar em público
39. Fazer contatos
40. Seguir rotinas
41. Ter bom gosto
42. Manter proximidade corporal 
      com as pessoas
43. Usar a imaginação
44. Encontrar soluções novas
45. Atender às necessidades dos outros
46. Ser receptivo às pessoas
47. Tomar iniciativas
48. Manter o bom humor
49. Ser sensível
50. Analisar
51. Trabalhar sozinho
52. Ser fisicamente ágil
53. Fazer parte de um grupo
54. Resolver problemas
55. Usar equipamentos, novas  
     tecnologias

56. Conversar
57. Competir
58. Ser notado
59. Economizar
60. Trabalhar com coisas concretas
61. Fazer as coisas do seu jeito
62. Se aprofundar naquilo que faz
63. Ser despreocupado
64. Ter estabilidade na vida
65. Aconselhar e orientar pessoas
66. Trabalhar de acordo com planos
67. Produzir efeitos impressionantes
68. Ter interesse por ou seguir 
      tradições
69. Mediar situações para resolver 
      problemas
70. Mostrar as coisas que tem ou faz
71. Ler
72. Estabelecer objetivos
73. Ser brincalhão
74. Ter ousadia
75. Ter horário fixo
76. Desenvolver atividades em 
      ambientes fechados
77. Usar uniforme
78. Ligado à construção
79. Usar traje formal
80. Manipular substâncias
81. Ter contato com a natureza
82. Organizar o próprio horário/livre



Este espaço é para que você distribua as características acima conforme seu 
estilo pessoal. Você pode acrescentar em qualquer um dos quadros, abaixo, 
outras características, atividades e habilidades que você tem ou queira realizar.

NÃO GOSTO E NÃO FAÇO

Agora pense e escreva as características/habilidades do perfil de sua profissão 
e depois relacione com as suas características/habilidades pessoais. Em queias 
áreas da profissão escolhida você tem interesse? Há outras habilidades que 
precisa desenvolver?  O que será necessário fazer para desenvolver essas 
habilidades e/ou conhecer melhor suas características pessoais e da profissão?

GOSTO E FAÇO GOSTO E NÃO FAÇO

NÃO GOSTO E FAÇO
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(Adaptado de Lucchiari, 1993; Guia Abril do Estudante, 1999)






