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Seven Tips for a Successful Job Interview

W

hat is an interview? An interview is a meeting between a
job applicant and a potential employer. The purpose of
an interview is to assess an applicant’s qualifications and
suitability for the job. In other words, an interview is a conversation,
a dialogue during which an applicant convinces the employer that
he or she can fulfill a job’s requirements, solve problems for the
employer, and be a good fit for the company.
Inevitably, the interviewer will ask you questions to determine
your suitability as a job candidate. Even if you are modest by nature,
or your culture does not encourage self-promotion, remember that
during interview, you are expected to talk about your positive traits
and your accomplishments.
Follow these important tips during the question and answer
(Q&A) phase of the interview.
Be sure to maintain eye contact, be attentive, and give
brief but complete answers to questions. (Look the interviewer directly but do not stare.)
Smile naturally as you speak.
Always project an air of confidence and conviction when
answering a question. Maintaining eye contact and smiling will help
you do this.

Whenever possible, cite an example or give evidence of
experiences that support your answer.
If you are not sure that you understood the question, ask
for clarification. You can say, “Would you please repeat that?” or
“Would you mind repeating your question?”
Another way to check your understanding is to paraphrase
(restate) a question or statement back to the interviewer. For instance, “In other words, you would like to know if…”
Do not apologize for your poor English.

Tip for success!
If you have a good sense of humor, make fun of your
accent. If the interviewer did not understand you, just smile and say,
“It is my accent”, and repeat the phrase again.
Emphasize the positive; downplay the negative. I cannot
emphasize enough the importance of being positive. Americans
feel very uncomfortable around negative people. Even if you are
asked about the worst job experience you have had, be sure to
highlight what you have learned from that experience. In other
words, show your optimism.
Present all of your experiences, even the bad ones, as
learning experiences. Never speak negatively about your current
or past job, a boss or co-worker, or your country of origin. -Utilize
your portfolio. It is an effective way to demonstrate your qualifications and achievements.
Dr. Nara Venditti is president of Succeed In America!, a
Danbury Connecticut based company specializing in business communication, workplace-based English language
skills and career development. She may be reached at (203)
791-1107 or www.SucceedinAmerica.com.

Sete dicas para obter sucesso numa
entrevista de trabalho

O

que é uma entrevista? É um encontro entre o candidato à vaga e um possível empregador
com o propósito de verificar suas qualificações e aptidões para o trabalho. Em outras palavras,
uma entrevista é uma conversa durante a qual o candidato tenta convencer o empregador de
que tem os requisitos necessários para o cargo, que solucionará os problemas do empregador, além
de ser perfeito para a companhia.
As perguntas do empregador são com o intuito de determinar a capacidade do candidato. Ainda
que seja uma pessoa modesta por natureza, ou sua cultura não incentive a autopromoção, lembre-se
que durante a entrevista espera-se que você fale sobre suas características positivas e realizações.
Siga estas dicas importantes para uma entrevista de sucesso:
 Mantenha contato visual o tempo todo, fique atento e
responda as perguntas de forma objetiva porém completa. (Olhe
nos olhos da pessoa, mas não a encare).
Sorria naturalmente enquanto estiver falando.
Sempre demonstre confiança e convicção ao responder
uma pergunta. Manter o contato visual e sorrir o ajudará neste
aspecto.
Quando possível, cite um exemplo ou evidência de sua
experiência que confirme a sua resposta.
Se não tem certeza de que compreendeu a pergunta,
peça para esclarecer. Você pode dizer, “Pode repetir a pergunta,
por favor?” ou “Você se importaria de repetir a pergunta?”
Uma outra forma de certificar-se que compreendeu a
pergunta é repetí-la ao entrevistador. Por exemplo, “Em outras
palavras, você gostaria de saber se...?”
Não se desculpe pelas dificuldades em falar inglês.
Dica para o Sucesso!
Se tem um bom senso de humor, faça piadas sobre o seu sotaque carregado. Se o entrevistador
não compreender, sorria e diga, “É o meu sotaque”, e repita a frase novamente.
Saliente o positivo; não evidencie o negativo. Nunca é demais enfatizar a importância de ser
positivo. Os americanos não se sentem confortáveis perto de pessoas negativas. Ainda que a pergunta
seja sobre a sua pior experiência de trabalho, destaque apenas aquilo que tirou de positivo, mostre
que é uma pessoa otimista. Relate todas as suas experiências, mesmo as ruins, como oportunidades
de aprendizado.
Nunca fale sobre o antigo emprego, patrão, colega de trabalho, ou país de origem de forma
difamatória.
Utilize o seu portfólio. É uma forma efetiva de retratar as suas qualificações e realizações.
Drª Nara Venditti é presidente da Succeed In America!, uma empresa sediada em
Danbury, CT, especializada em comunicação empresarial, habilidades e desenvolvimento
profissionais.
Para contactá-la, ligue (203) 791-1107 ou visite o site www.SucceedinAmerica.com.

