AS 10 MAIORES

PERGUNTAS
PARA ENTREVISTAS DE EMPREGO

EM INGLÊS

Saiba quais são e prepare-se
para a sua próxima entrevista
em Inglês!

VIEW

Best View Inglês

BEST VIEW
A Best View é uma escola de Inglês online que nasceu da paixão pela
educação. Estamos comprometidos com o aprendizado de nossos alunos e com a excelência no ensino.
Sabemos que é por meio da educação e do conhecimento que seremos
capazes de transformar esse mundo em um lugar melhor para todos,
e trabalhamos para levar esse conhecimento até as pessoas, de forma
que elas também sejam transformadas.
Buscamos levar o ensino de idiomas aos nossos alunos sem perder
de vista nossas origens, trabalhando com um método desenvolvido
especialmente para brasileiros e com foco na performance do idioma.
APRENDA INGLÊS
Não é segredo para ninguém, o

comunicativas, para que você te-

Inglês é a língua franca mundial,

nha autonomia, liberdade e, prin-

ou seja, para se comunicar com

cipalmente, segurança, sabendo

liberdade e atingir o sucesso em

que o Inglês não é um bloqueio,

qualquer área e em qualquer lu-

mas sim uma poderosa ferra-

gar, é necessário dominar esse

menta para seu sucesso!

idioma.

E o Inglês é, sim, uma ferramenta

Na Best View, tudo foi planejado

comunicativa global para você se

para que a sua experiência seja

expressar sem medos, sem bar-

única!

reiras e sem fronteiras, mas sem-

Desde o início do seu curso, de-

pre tendo o orgulho de ser brasi-

senvolvemos suas competências
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por limites para seu crescimento!

mar vidas, conectar você com o

Na Best View, você encontra o

mundo e criar líderes e pessoas

único curso online que proporciona a prática real do conteú-

independentes, e o inglês é a mais
poderosa ferramenta para atingir

do! Isso mesmo! Não são apenas

esses objetivos!

exercícios complementares, mas

E sabe o que mais faz a diferença?

práticas reais, divertidas e desa-

Temos paixão pelo que fazemos!

fiadoras, tudo para manter você

Dedicamos todo o nosso tempo

motivado, evoluindo e tendo pra-

para melhorar cada vez mais, por

zer em aprender inglês!

meio de pesquisas, treinamentos

Contamos com uma equipe pe-

e investimento em tecnologia,

dagógica composta por profissionais em constante atualização e,

para que você tenha sempre o
melhor, na ponta dos dedos, e na

acima de tudo, preparados para

ponta da língua!

ensinar a todos, independente-

Acesse nosso site e saiba mais!

mente do nível de conhecimento
do idioma.
Além disso, você tem liberdade
e flexibilidade total para estudar
onde e quando quiser, usando
seu laptop, tablet ou smartphone!
Com uma plataforma moderna,
o curso da Best View é dinâmico,
ágil, eficiente e divertido, assim
como a língua inglesa! Uma língua viva e em constante evolução!
Nosso compromisso é transforAs 10 maiores perguntas para entrevistas
de emprego em Inglês, @2018
Todos os direitos reservados.
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INTRODUÇÃO
Todos sabemos que o Inglês é a língua global e é falada em todos os
lugares do mundo. Em qualquer área de negócios, as empresas estão
entrevistando seus futuros empregados em Inglês.
A maioria dos cargos de supervisão, coordenação e gerência exigem
um certo nível de Inglês que, de muitas maneiras, é a diferença entre
conseguir o emprego ou não.
Ao longo desse e-book iremos ajudá-lo a aprender e dominar os conceitos necessários e as perguntas mais utilizadas em uma entrevista
de emprego em Inglês.
Depois de anos de experiência e pesquisas neste tópico, nossas equipes pedagógicas e de Recursos Humanos apresentaram 10 perguntas
que todas as grandes empresas fazem em uma entrevista de emprego
ou baseiam suas perguntas de acompanhamento.
Lembre-se que em uma entrevista de emprego em Inglês, menos é
mais. Não tente usar um nível avançado de vocabulário ou expressões
se você não tiver 100% de certeza, caso contrário você pode parecer
grosseiro. Como essas perguntas de entrevistas de emprego são tão
comuns, os gerentes de contratação esperam que você seja capaz de
respondê-las sem problemas e sem hesitação.
E, claro, não se esqueça de obter todas as informações disponíveis
sobre a empresa e a posição para a qual está se candidatando.
Então vamos ao que interessa…

As 10 maiores perguntas para entrevistas
de emprego em Inglês, @2018
Todos os direitos reservados.
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QUESTION ONE

QUESTION TWO

Esta é uma das primeiras pergun-

What is your greatest
strength?

tas que serão feitas. Esteja prepa-

Essa é uma das perguntas que os

rado para falar sobre si mesmo e

empregadores quase sempre fa-

sobre os motivos de você ser uma

zem.

excelente opção para o trabalho.

Novamente, concentre-se agora

Tell me about yourself

Lembre-se de que as empresas
hoje em dia preferem saber cada
vez mais sobre suas informações
pessoais e profissionais, mas tente responder essas perguntas,
sem revelar demais (ou de menos) suas informações pessoais,
e não transforme a entrevista em
um monólogo sobre sua história
e seu estilo de vida! Concentre-se
nas informações profissionais.
Evite polêmicas!
Neste momento ninguém te conhece, então não é recomendado
falar sobre política, religião ...

As 10 maiores perguntas para entrevistas
de emprego em Inglês, @2018
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nos atributos que o qualificam
para o trabalho específico e o diferenciam dos outros candidatos.
Nunca minta ou diga coisas que
você não pode fazer diariamente.
Usar exemplos reais é sempre
uma ótima maneira de mostrar
que você é o escolhido para o trabalho.

‘Destaque as razões
que fazem de você
uma excelente opção
para o trabalho.’
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QUESTION THREE

What is your greatest
weakness?
Outra pergunta típica ....

“Embora eu queira coisas perfeitas, aprendi a equilibrar essa
iniciativa com a responsabilidade
igualmente importante de cumprir os prazos.”

Primeiro de tudo - todo mundo Isso significa: seja honesto! Mas
tem um ponto fraco! Não existe mostre que você está fazendo algo
tal coisa como "eu sou o perfeito!" para melhorar a si mesmo.
OK, nós temos isso! Mas o que
você pode fazer é transformar
esse ponto fraco em uma oportu-

QUESTION FOUR

nidade de aprender ou desenvol-

Why should we hire you?

ver algo novo.

Confiança (não arrogância) é um

Evite clichês! Palavras como

elemento chave aqui!

“perfeccionista” ou “workaholic”

Mais uma vez, menos é mais.

são sinais claros de que você não
está confortável ou não sabe exatamente quais são suas fraquezas.

Esta é uma resposta de um minuto para provar que você quer este
trabalho mais do que ninguém. É

Por exemplo, se você diz que é

muito parecido com um discurso

perfeccionista demais, as pessoas

de vendas.

podem pensar que, em alguns ca-

Certifique-se de que sua resposta

sos, você pode dedicar mais tempo do que o necessário.
Então você pode dizer ...

esteja clara e focada em você!
Agora você precisa mostrar que
tem o que é preciso. Mostre entusiasmo.

As 10 maiores perguntas para entrevistas
de emprego em Inglês, @2018
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‘Lembre-se de que
você precisa agir
de acordo com o
que fala.’

QUESTION SIX

Why are you leaving or
have left your job?
Atenha-se aos fatos, seja direto
e concentre sua entrevista no fu-

QUESTION FIVE

turo, especialmente se sua saída
não estiver sob as melhores cir-

What are your salary
expectations?
O elemento chave aqui é: o que
você está procurando em termos
de salário? Parece uma pergunta simples, mas a sua resposta
pode tirar você da disputa pelo
trabalho caso você se supervalorize. Por outro lado, se você subestimar a si mesmo, poderá ser

cunstâncias. Nunca fale mal do
seu antigo chefe ou empresa.
Sempre tente colocar uma inclinação positiva em sua resposta; É melhor dar a impressão de
que você está mais motivado pela
possibilidade de novas oportunidades do que tentando escapar de
uma situação ruim.

QUESTION SEVEN

enganado e receber uma oferta
menor. Analise a melhor maneira
de responder a perguntas sobre
salário, para obter o pagamento
justo que você merece.

Why do you want this
job?
Essa pergunta te dá a oportunidade de mostrar ao entrevistador
o que você sabe sobre o trabalho e
a empresa, portanto, reserve um

As 10 maiores perguntas para entrevistas
de emprego em Inglês, @2018
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tempo antes da entrevista para
pesquisar exaustivamente a empresa, seus produtos ou serviços,

QUESTION NINE

caixar bem nessa função e men-

Describe a difficult work
situation/project and
how you overcame it.

cione os aspectos da empresa e a

Nesse ponto, os entrevistadores

seu clima e sua missão. Seja específico sobre o que faz você se en-

posição que atraem você.

QUESTION EIGHT

How do you handle
stress and pressure?
Evite alegar que você nunca ou
raramente experimenta estresse.

estão procurando exemplos. Não
seja teórico demais.
O entrevistador quer saber o que
você faz quando enfrenta uma
decisão difícil. Tal como acontece
com a questão sobre o estresse,
esteja preparado para compartilhar um exemplo do que você fez

Isso, além de difícil de acreditar,

em uma situação difícil.

ainda pode levar o entrevistador

É importante compartilhar de-

a concluir que você trabalhou

talhes sobre esse exemplo para

apenas em ambientes de baixa

tornar a história plausível e en-

pressão e que, portanto, não está

volvente. Dito isto, evite falar ne-

preparado para lidar com uma si-

gativamente ou extensivamente

tuação difícil.

sobre outras pessoas. Isso pode

‘Prepare-se para a
entrevista e pesquise
sobre a empresa.’
As 10 maiores perguntas para entrevistas
de emprego em Inglês, @2018
Todos os direitos reservados.

prejudicar o que o entrevistador
realmente quer saber, que é como
você se desempenha em uma situação desafiadora.
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QUESTION TEN

Não sabe responder
em Inglês... e agora?

What are your goals for
the future?

Talvez você tenha chegado até

Não importa quão grande seja a
empresa. Está mais do que provado que a maioria delas possui
metas e objetivos bem definidos,
tanto de curto quanto de longo
prazo. Você está disposto a fazer
parte disso?
Quais são seus objetivos? Mantenha sua resposta focada no trabalho e na empresa para a qual você
está sendo entrevistado, e reitere
ao entrevistador que as posições
se alinham com suas metas de
longo prazo.

Do You Have Any
Questions?
Você sente vontade de obter mais
informações sobre a empresa ou
o trabalho? Agora é a hora!

aqui pensando que encontraria
todas as respostas para encarar
sua próxima entrevista de emprego, porém, mais importante
do que obter as respostas é saber
como responder a todas essas
perguntas dentro da sua realidade profissional e de acordo com
suas experiências. Não existe fórmula mágica, afinal, cada pessoa
responderá a todas essas perguntas de maneira diferente.
Mas se você chegou até aqui, siginifica que você considera o
aprendizado do idioma importante para a sua carreira, e que de
alguma forma o Inglês está fazendo falta em sua vida profissional.
Convido você a conhecer o curso
da Best View Inglês. Um curso
completo, com metologia inovadora que fará com que você alcance o sucesso em sua carreira!

As 10 maiores perguntas para entrevistas
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Todos os direitos reservados.

9

Best View Inglês

NOSSOS DIFERENCIAIS
A Best View é uma escola de Inglês online
com foco na performance do idioma.
Possui um método exclusivo, plataforma
moderna, prática real do idioma e tudo com
a praticidade e flexibilidade de uma escola
online!
Método desenvolvido pensando nas
particularidades do brasileiro;
Uso de ferramentas educacionais e
plataforma de ensino modernas;
O aprendizado é contínuo e o aluno
conta com muita flexibilidade;
Seguindo as orientações pedagógicas
o aluno alcancára ótimos resultados
em pouco tempo;
Material se custo adicional e conteúdo
disponível integralmente.

ENTRE EM CONTATO CONOSCO!
contato@bestviewingles.com
(011) 2774-8504
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