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Entrevista de emprego: Saiba o que responder
Getting a job: The most common interview question

E

very road to employment in the US goes
through the job interview.
What is a job interview? An interview
is a dialogue during which the job applicant convinces the employer that he or she
can fulfill the job requirements, solve problems for the employer, and be a good fit for
the company.
Many things go into a successful job
interview that will lead to a job offer.
Being able to answer the interviewer’s
questions and convince him or her that you
are the best candidate for the job is a huge
part of a successful job search.
What kind of questions are
asked at a job interview?
After initial greeting and small talk
(small talk means casual, not business related conversation), the interviewer will
inevitably say “Tell me about yourself” or
“What can you tell me about yourself?”
This seems like simple and easy question, right?
Telling the interviewer about yourself
may be the easiest question to answer. However, you need to craft and practice your
answer to this question ahead of time. In
the section on networking in Chapter 3 of
my book “How to Get a Job in the United
States”, you will learn how to put together
your self-introduction to use when network-

ing. Expand on it and tailor it to the job for
which you are applying.
Here are some tips:
 One way to answer is to start with
your education, and then list job experiences and any relevant personal information. E.g., if your father and grandfather
are engineers and you are applying for an
engineering job, mention that you are a
third generation engineer.
 You may also start by discussing
your most recent relevant job experience
and qualities you know are important to
succeed in the American workplace.
Sample answer:
I am a teacher with five years
experience in… I am committed to my
students’ learning and have a lot of energy.
I am constantly developing my knowledge
of… and have taken additional
responsibility for… Then you should talk
about your relevant work experience,
education etc.
So, why are you waiting? Prepare your
own answer to the most common question.
Rehearse it and you are on your way to the
job search success!
Dr. Nara Venditti is president of the
company Succeed In America, and may
be reached at (203) 791-1107 or
nara@tribunact.com

T

oda alternativa de emprego nos EUA
passa por um processo de entrevista.
O que é uma entrevista de trabalho?
Trata-se de um diálogo durante o qual o
candidato convence o contratante de que
ele dispõe dos requisitos exigidos para o
trabalho, além da capacidade de solucionar
os problemas para o empregador, e ser a
pessoa ideal para a empresa.
Há vários aspectos que levam ao
sucesso da entrevista e que podem resultar
em uma oferta de emprego.
A habilidade de responder as perguntas
do entrevistador e convencê-lo de que você
é o melhor candidato para a vaga é uma parte
fundamental para obter sucesso na procura
de emprego.
Quais perguntas são feitas em
uma entrevista de emprego?
Após saudar a pessoa e iniciar uma
breve conversação (um diálogo informal não
relacionado com negócios), o entrevistador
com certeza dirá, “Fale-me sobre você” ou
“Você pode me dizer algo a seu respeito?”
Parece ser uma pergunta fácil, não é?
Falar sobre si próprio pode ser a
pergunta mais fácil. Porém, é preciso elaborar
e praticar a sua resposta com antecedência.
Na sessão sobre “networking”no Capítulo
3 do meu livro “Como Conseguir um Emprego
nos Estados Unidos”, você aprenderá a

elaborar a sua própria apresentação para ser
usada quando conhecer alguém. Modifique
e acrescente informações de acordo com o
trabalho para o qual estiver se candidatando.
Veja algumas dicas:
Uma forma de responder é iniciar com
a sua escolaridade, prosseguir com sua
experiência de trabalho e qualquer
informação pessoal relevante. Por exemplo,
se o seu pai e avô são engenheiros e a vaga
para a qual está se candidatando é na área
de engenharia, mencione que você é a
terceira geração de engenheiros na família.
Você também pode iniciar falando
sobre uma recente experiência de trabalho
que seja relevante e qualidades que você
sabe serem fundamentais para alcançar
sucesso no mercado de trabalho americano.
Exemplos de resposta:
-Sou professor e tenho cinco anos de
experiência… Sou uma pessoa dinâmica e
dedicada ao aprendizado dos meus alunos.
Estou constantemente enriquecendo meu
conhecimento em... e assumi novas
responsabilidades para... Então fale sobre
sua experiência de trabalho, escolaridade,
etc. O que está esperando?
Elabore suas respostas para estas
perguntas mais corriqueiras. Pratique-as e
estará no caminho certo para alcançar
sucesso na sua procura por trabalho.

