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A N A  L I S B O A  C O A C H I N G  E  C O N S U L T O R I A



Master Coach, Especialista em RH, proprietária
da Ana Lisboa Coaching e Consultoria.

Ana Lisboa

Conecto pessoas a trabalhos, através de
POSICIONAMENTO DE CARREIRA, com foco,
direcionamento e aconselhamento, adquiridos em
mais de quinze anos de atuação em Recursos
Humanos.
Master Coach pelo Instituto Brasileiro de
Coaching/SP.
Especialista em Gestão de Pessoas pela Fundação
Getúlio Vargas/SP.
MBA em Marketing pela Escola Superior de
Propaganda e Marketing/SP.
Publicitária pela Cásper Líbero.
Veja meu currículo completo no linkedIn: 
https://www.linkedin.com/in/analisboamastercoach/



O CURRÍCULO É UM INSTRUMENTO DE
APRESENTAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS

PROFISSIONAIS E SUA ÚNICA FUNÇÃO É
DESPERTAR O INTERESSE DO

ENTREVISTADOR EM AGENDAR UMA
ENTREVISTA COM VOCÊ.

Uma verdade induscutível



A estratégia é pensar

em 3 ações diferentes

para circulação de seu

currículo:

compartilhamento.

distribuição.

direcionamento. 

Sua rede pessoal de
relacionamentos.

Sites de vagas e redes
sociais profissionais.

Empresas-sonho, que você admira
e onde gostaria de trabalhar. 



COMPARTILHAMENTO
DO 

CURRÍCULO

Sua rede de relacionamentos

A indicação ainda é o concorrente mais competente
das empresas de recolocação, pois ao indicar uma
pessoa, o profissional coloca sua própria
credibilidade em jogo diante do contratante. 
Para o departamento de RH, a indicação significa
muitas etapas do processo que deixam de ser feitas,
então, trata-se de vantagem para todos os
envolvidos.
Relacione, a partir da lista de contatos do telefone,
ou mesmo em suas redes sociais, quais são as
pessoas com as quais você pode conversar sobre
sua disponibilidade para trabalhar em outras
empresas (estando empregado ou não).
Faça uma lista e consulte um a um, sobre a
possibilidade de encaminhar um currículo para que
seja entregue na empresa onde seu contato
trabalha.



DISTRIBUIÇÃO
DO 

CURRÍCULO

Sites de vagas e redes sociais profissionais.

Desconsiderar a internet como poderosa fonte de
distribuição do currículo é suicídio.
Antes mesmo de ter um currículo em word
perfeitamente escondido em seu computador,
preocupe-se em estar presente em todos os sites de
captação de currículos que encontrar, começando
pelo LinkedIn (www.linkedIn.com), pois você pode
não saber, mas estará sendo visto.
Preencha TODOS os campos solicitados, inclusive as  
datas e os detalhes que não parecem tão
importantes para você, mas são.
Use palavras relevantes para seu ramo de atuação,
pois são elas que fazem seus dados aparecerem em
ferramentas de busca.
Escolha uma foto onde apareça seu rosto, de boa
qualidade e onde você está sorridente.
E por fim, pesquise na loja de aplicativos de seu
celular sobre soluções apresentadas para esse
mercado, baixe esses aplicativos e fique de olho!
 



DIRECIONAMENTO
DO 

CURRÍCULO

Empresas-sonho, que você admira e onde
gostaria de trabalhar.

Chegou a hora de fazer outra lista. Dessa vez de
empresas-sonho, aquelas que você gostaria de
trabalhar e que podem estar longe ou perto de
você, isso depende apenas de sua disponibilidade
de mudança ou deslocamento.
Entre em contato com essas empresas usando o
mesmo mecanismo que já explicamos nos passos
anteriores - através de pessoas que você conhece e
que já trabalham lá ou através do site dessas
empresas, pois normalmente há um link TRABALHE
CONOSCO ou algo similar que faz a captação dos
currículos nos sites.
Outra boa forma de se aproximar é seguir as
publicações dessas empresas no Google ou no
LinkedIn, pois muitas notícias postadas podem lhe
fornecer informações importantes sobre o mercado
de interesse.
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DICAS QUENTES
O que mais pode ser feito?

- Não se esconda em casa! Participe de eventos
(inclusive os gratuitos) conheça pessoas, faça
networking!
- Pesquise o site de empresas de sua região.
- Mantenha uma rotina de trabalho com horas diárias
dedicadas à distribuição de seu currículo.
- Use a internet para fazer conexão com pessoas que
você não conhece e que trabalham em empresas onde
você quer trabalhar.
- Se você estuda, aproveite a rede de contatos da sua
sala. Se já concluiu o curso, retome o contato com os ex-
colegas de sala.
- Faça trabalhos freelance enquanto espera a
oportunidade certa para você. 



Ter uma conversa aberta e franca sobre sua
carreira talvez seja o primeiro passo para
orientar-se em relação a seu trabalho e
empregabilidade.
Com olhar isento de opinião pessoal, minha
expertise vai te guiar à seus objetivos e
anseios.
Planejar um plano de ação, alinhado à seus
interesses pessoais e profissionais é o meu
propósito.
Um aconselhamento com duração de até 90
minutos pode ser o caminho para vislumbrar
um cenário diferente.
Se este é o seu caso, vamos conversar?



AGUARDO O SEU
CONTATO.

 

 

Email

analisboa@analisboaconsultoria.com.br

Whatsapp

11 9 8755-7960


