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Eu sou Marco Enes
Ajudo profissionais a 
conseguirem cargos 
melhores

Veja meu site em:
marcoenes.com.br
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Veja nossos Termos de Uso e Política de Privacidade

Termo de isenção de responsabilidade 3

Este guia foi baseado na minha experiência como profissional e não deve ser interpretado como um 
substituto do trabalho realizado pelos profissionais de RH. Me esforcei para criar um conteúdo relevante, útil 
e prático para ser utilizado pelos colegas da área. As informações aqui contidas são opiniões pessoais e não 
devem ser entendidas como verdades exclusivas. Não há comprovação científica das táticas e informações 
descritas neste guia salvo as citações de estudos e artigos. Eu não me responsabilizo por erros ou omissões. 
Cabe ao leitor identificar as partes úteis das informações apresentadas aqui para seu próprio uso. 

 
Todos os nomes de marcas, produtos e serviços mencionados neste guia são propriedades de seus 

respectivos donos e são usados somente como referência. Além disso, em nenhum momento neste guia há a 
intenção de difamar, desrespeitar, insultar, humilhar ou menosprezar você leitor ou qualquer outra pessoa, 
cargo ou instituição. Caso qualquer escrito seja interpretado dessa maneira, eu gostaria de deixar claro que 
não houve intenção nenhuma de minha parte em fazer isso. Caso você acredite que alguma parte deste guia 
seja de alguma forma desrespeitosa ou indevida e deva ser removida ou alterada, você pode entrar em 
contato diretamente comigo através do e-mail contato@marcoenes.com.br

https://marcoenes.com.br/termos-de-uso/
https://marcoenes.com.br/politica-de-privacidade/


Este guia foca em ser EFETIVO ao invés de EXAUSTIVO

Um faixa-preta de karatê se torna um mestre quando domina 
poucos movimentos fundamentais.

Por isso, ao invés de gastar tempo com um monte de 
informação que só gera mais confusão, este guia mostra os 

passos fundamentais, que se forem bem executados, 
podem render um novo emprego sem stress.

COMO USAR 4



“
"Um objetivo sem um plano é apenas 

um desejo."

Antoine de Saint-Exupéry
escritor francês
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DEFINA SEU OBJETIVO DE 
TRABALHO
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1.



"A única maneira de fazer um excelente trabalho é amar o que você faz. Se 
ainda não encontrou, continue procurando. Não se contente."

Steve Jobs

» Se você pudesse escolher a área e o cargo que te 
fariam sentir realização profissional, quais seriam?

» Qual cargo você estaria disposto a aceitar agora 
que depois irá te levar para o seu objetivo?

DEFINA SEU OBJETIVO DE TRABALHO 7



DEFINA SUAS PALAVRAS-CHAVE
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2.



AÇÃO
Determine 10 palavras-chave 
que mais representam o seu 
trabalho e pulverize as 
palavras no seu currículo (de 
forma que faça sentido).

DEFINA AS PALAVRAS-CHAVE PARA SE POSICIONAR NO TOPO DAS BUSCAS

Assim como você usa 
'palavras-chave' para 
buscar sites no Google, os 
recrutadores usam isso 
para encontrar profissionais 
nos sites de vagas e no 
Linkedin
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ENCONTRE O SEU DIFERENCIAL
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3.



É UMA CARACTERÍSTICA 
PESSOAL QUE TORNA O 
PROFISSIONAL CAPAZ DE 
GERAR RESULTADOS ACIMA 
DA MÉDIA
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DIFERENCIAL



MODELO
"Como [cargo] eu 
tenho a [habilidade] e 
com isso eu consigo 
[resultado]"

Defina o seu 
diferencial e o 
resultado que você é 
capaz de gerar com 
ele e escreva um 
breve texto para usar 
no seu currículo e na 
entrevista.

ENCONTRE O SEU DIFERENCIAL

Todo mundo tem um diferencial. Não precisa ser algo que ninguém mais tem, mas algo que te faz gerar um bom resultado.
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EXEMPLO
"Como gerente de projetos 
eu desenvolvi a habilidade 
de negociar escopo com 
clientes difíceis e com isso 
eu consigo fazer com que 
meus projetos não atrasem 
e isso aumenta a satisfação 
do cliente"



DESCREVA O PROFISSIONAL QUE 
VOCÊ É
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4.



DESCREVA O PROFISSIONAL QUE VOCÊ É 14

Imagine que você 
encontrou alguém que 
pode te indicar para 
uma vaga de emprego. 
Como você explicaria 
rapidamente o que você 
faz profissionalmente 
que faria a outra pessoa 
te indicar para uma 
vaga?

Exemplo: "Eu sou um gerente de projetos de T.I. com 15 
anos de experiência. Implantei sistemas SAP durante 5 
anos, inclusive participei da primeira implantação da 
nota fiscal eletrônica na Gerdau. Liderei mais de 20 
projetos de sistemas web e mobile. Mais recentemente 
liderei em TI a plataforma de e-commerce da maior 
varejista do Brasil. Sou fortemente orientado a metas e 
também hábil na comunicação interpessoal, o que me 
permite engajar as pessoas da equipe e manter um 
bom relacionamento com meus clientes internos e 
externos."



LISTE 5 EMPRESAS QUE VOCÊ 
GOSTARIA DE TRABALHAR
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5.



DESCREVA O PROFISSIONAL QUE VOCÊ É 16

AÇÃO

Faça uma busca no Linkedin por empresas na sua 
região ou que você já ouviu falar e gostaria de 
trabalhar. Examine se essas empresa possuem um 
site com as vagas e aberto e sempre que disponível 
cadastre-se para receber novas oportunidades. 
Assim, você fica sabendo de novas vagas nas 
empresas que deseja trabalhar antes mesmo de 
serem divulgadas nos sites de vagas.

Ter uma lista de 
empresas facilita a 
busca por vagas e 
aumenta as 
chances de 
conseguir um 
emprego que 
realmente dê 
realização 
profissional



ATUALIZE SEU CURRÍCULO
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6.



https://marcoenes.com.br/modelo-curriculo-baixar/
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Use o modelo de currículo 
(quase) perfeito e siga o 
passo-a-passo para criar um CV 
enxuto que mostre de forma 
objetiva quem você é como 
profissional

https://marcoenes.com.br/modelo-curriculo-baixar/
https://marcoenes.com.br/modelo-curriculo-baixar/


CRIE OU ATUALIZE O SEU PERFIL 
NO LINKEDIN
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7.



93% das empresas
usam o Linkedin para 
encontrar 
profissionais através 
da ferramenta de 
busca, muitas vezes 
para vagas que não 
são publicadas

CRIE OU ATUALIZE SEU PERFIL NO LINKEDIN

O Linkedin possui 
mais de 25 milhões 
de usuários só no 
Brasil e é 
considerada a maior 
rede profissional 
social do mundo.
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ATUALIZE SUA FOTO
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8.



ATUALIZE SUA FOTO

Quando você encontra uma pessoa pela 
primeira vez, você faz 'cara de foto 3x4' 
ou se mostra mais 'amigável'?
Pode até parecer simples demais, e é 
impressionante o quanto uma foto pode 
impactar a percepção das pessoas por 
nós.
Embora um currículo não precise de foto, 
você usará para se cadastrar em sites de 
vagas e no Linkedin.
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ESCREVA UMA CARTA DE 
APRESENTAÇÃO
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9.



AÇÃO
Escreva brevemente como 
você pode usar suas 
competências (listadas 
anteriormente) para ajudar 
a empresa a gerar mais 
resultados, vencer desafios 
e alcançar as metas.

DEFINA AS PALAVRAS-CHAVE PARA SE POSICIONAR NO TOPO DAS BUSCAS

Imagine que você está falando com o 
recrutador de uma empresa que tem uma 
vaga de emprego em aberto para o seu 
perfil. Como você pode falar rapidamente 
para ele ou ela que você é o profissional 
ideal para a posição (e ainda deixar o 
recrutador querendo te chamar para a 
entrevista)? É isso que faz uma carta de 
apresentação, ou seja, ela te apresenta 
para uma vaga específica.
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SOLICITE 5 RECOMENDAÇÕES
NO LINKEDIN
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10.



AÇÃO
A melhor forma de receber recomendações é 
fornecer recomendações para pessoas que 
trabalham ou já trabalharam contigo, pois isso 
ativa a reciprocidade nelas, que sentirão que 
devem retornar o favor. Veja o modelo e escreva 5 
recomendações para seus colegas de trabalho.

SOLICITE 5 RECOMENDAÇÕES NO LINKEDIN

Recomendações pavimentam o 
caminho para conseguir mais 
indicações para entrevistas de 
emprego, pois as pessoas lembrarão 
de você quando souberem de uma 
oportunidade e agregam confiança ao 
profissional, o que é essencial num 
processo seletivo.
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Veja como fazer » https://marcoenes.com.br/modelo-para-escrever-recomendacoes-no-linkedin/

https://marcoenes.com.br/modelo-para-escrever-recomendacoes-no-linkedin/


SOLICITE INDICAÇÕES PARA 
VAGAS EM ABERTO
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11.



AÇÃO
Liste 5 pessoas no Linkedin que 
trabalham nas empresas que você listou 
que gostaria de trabalhar e use as 3 
frases para conseguir uma indicação de 
emprego.

SOLICITE INDICAÇÕES PARA VAGAS EM ABERTO

Agora que você já está com o seu 
perfil profissional pronto e possui 
recomendações, é hora de 
começar a ativar sua rede de 
contatos (networking) em busca 
de indicações de vagas em aberto.
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Assista o video » https://www.youtube.com/watch?v=rzKa6l0N734

https://www.youtube.com/watch?v=rzKa6l0N734


PREPARE-SE PARA
A ENTREVISTA DE EMPREGO
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12.



7 perguntas 
inteligentes para fazer 
no final da entrevista 

de emprego
https://marcoenes.com.br/7-pe
rguntas-inteligentes-para-fazer
-no-final-da-entrevista-de-emp
rego/

Como dominar uma 
entrevista de 

emprego

youtu.be/RNCXTA7RhbE

PREPARE-SE PARA A ENTREVISTA DE EMPREGO 30

Prepare sua 
linguagem corporal 
para a entrevista de 

emprego
youtu.be/jThF_IjPwSE

https://marcoenes.com.br/7-perguntas-inteligentes-para-fazer-no-final-da-entrevista-de-emprego/
https://marcoenes.com.br/7-perguntas-inteligentes-para-fazer-no-final-da-entrevista-de-emprego/
https://marcoenes.com.br/7-perguntas-inteligentes-para-fazer-no-final-da-entrevista-de-emprego/
https://marcoenes.com.br/7-perguntas-inteligentes-para-fazer-no-final-da-entrevista-de-emprego/
https://marcoenes.com.br/7-perguntas-inteligentes-para-fazer-no-final-da-entrevista-de-emprego/
https://www.youtu.be/RNCXTA7RhbE
https://www.youtu.be/RNCXTA7RhbE
https://www.youtu.be/jThF_IjPwSE
https://www.youtu.be/jThF_IjPwSE


AS 3 REGRAS PARA ALCANÇAR A REALIZAÇÃO PROFISSIONAL 31

Nunca desista

Nunca desista!!!

NUNCA DESISTA!!!



“
"Paciência, persistência e transpiração fazem 
uma combinação imbatível para o sucesso."

Napoleon Hill
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Veja muito mais dicas em:
fb.com/admiravelempregonovo

33OBRIGADO!

http://fb.com/admiravelempregonovo
http://fb.com/admiravelempregonovo

