
Terminada 
a entrevista,
o recrutador
diz que só

falta um teste de inglês,
outro de raciocínio lógico,
uma dinâmica de grupo 
e a entrevista com 
os gestores...

com a situação. Queria muito começar a ter ex-
periências na minha área, mas o empresário
buscava apenas uma secretária particular. Hoje,
quando olho para trás, percebo que poderia ter
tido mais calma e me preocupado em definir
melhor quais seriam as empresas mais adequa-
das para mim — reflete a estudante.

SUPERANDO AS DIFICULDADES
Para o CEO da plataforma Estagiários Online,
Kleber Costa, que reuniu as dicas apresentadas
nesta página, a busca por estágio é uma fase real-
mente complexa na vida dos jovens por conta da
inexperiência. A melhor maneira de superá-la é
correr atrás das habilidades.

— É comum, por exemplo, os candidatos ficarem
assutados com vagas que exigem experiência pré-
via. Mas isso é algo que pode ser galgado por meio
da própria faculdade, desenvolvendo um bom tra-
balho prático. Atuar como voluntário
em projetos sociais também ajuda
bastante — aconselha ele.

Estar antenado a tudo é
outro aspecto fundamental
para ganhar segurança.
Costa afirma que estudar
cases relacionados à com-
panhia em questão e ao
mercado em geral é um
bom caminho para ter ba-
gagem na hora dos testes.
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Os dez
pesadelos
do estagiário
Como driblar a falta de experiência 
na hora de iniciar a vida profissional

Enquanto cursava o terceiro período de fa-
culdade, a estudante de Relações Públicas
Amanda Melo, de 22 anos, decidiu sair em

busca do seu primeiro estágio. Até a primeira
contratação, foram cerca de 30 tentativas. Mas
um processo seletivo, em especial, marcou a
memória da jovem.

— Era uma empresa do ramo de finanças, e fiz a
entrevista com o diretor. No meio da conversa, ele
disse que eu deveria estar disponível para acompa-
nhá-lo em almoços e não poderia levar marmita pa-
ra comer, pois ele “pagava bem” pelo cargo. Isso, no
caso, eram R$ 1.500 — recorda-se Amanda. — Por
fim, ele ainda falou que eu não poderia me vestir
com roupas de lojas departamento para trabalhar.

A situação vivenciada por ela, que hoje está no
oitavo período e faz estágio numa companhia

que a respeita, traduz alguns dos vários
pesadelos compartilhados por estu-

dantes que buscam uma vaga de es-
tágio. Enfrentar uma maratona de en-
trevistas e dinâmicas e depois cair no
meio de um ambiente profissional é
um universo totalmente estranho
para muita gente nesta fase. Mas
com calma e disciplina, a ponte en-
tre a faculdade e o mercado pode ser
bem menos vertiginosa.

— Lembro que saí chocada da
entrevista e me senti muito mal CONTINUA NA PÁGINA 2 a

7 “Fale sobre
o seu pior
defeito”

Falar sobre si mesmo 
é difícil. Mas a empresa
quer entender como
você se vê. Procure 
não ficar nervoso
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4 O PF mais
barato da

região custa
R$ 30

Procure levar marmita
para comer melhor.
Também vale pedir

dicas de lugares bara-
tos para os colegas 

de trabalho

8 Depois da entrevista, o recrutador
diz que vai entrar em contato com
um impreciso “em breve”

A empresa precisa de tempo para escolher bem entre todos 
os candidatos. Mantenha a calma e continue de olho no mercado

2 Você descobre que
o seu concorrente 
é sobrinho do dono

O que importa é a sua compe-
tência. Acredite: você pode se
encaixar mais no perfil da vaga
do que o sobrinho do dono

6 É difícil conciliar 
os horários de 
estudo e trabalho

No começo a rotina é puxada, 
mas com o tempo dá para se 
acostumar. Em época de provas,
tente negociar para sair mais 
cedo, quando possível

1 O chefe 
chamou para
uma “conversa”

Não se estresse. Isso 
é importante para
saber o que a empresa
pensa sobre você. 
Veja como uma oportu-
nidade de melhorar
profissionalmente

10 
O contrato de 
estágio está por
acabar e seu chefe
ainda não falou
sobre renovação

Fique calmo, ele não vai lhe deixar
no escuro por muito tempo. Caso
sinta abertura, vale pedir um retorno

5 O recrutador fala 
que precisa de alguém
com experiência

Em alguns casos, isso pode ser 
um trabalho de faculdade ou 
um projeto social. Logo, não há
motivo para pânico!

Mantenha a calma. Afinal,
a empresa fará de tudo
para ter certeza de que
está contratando 
a pessoa certa
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9 
Às vésperas da 
contratação, você 
descobre que a bolsa
não é lá essas coisas

Se é uma vaga que você realmente
deseja e a experiência vale a pena,
pode ser interessante arriscar. Com
o tempo, a empresa também pode
contratá-lo ou aumentar a bolsa


