Processo Seletivo

Entrega de Documentação

Entrevista

Resultado

(como descrita no
edital de interesse)

Dicas
entrega de currículo, documentos e texto:

Currículo
Informações claras, design simples e boa escrita,
passam uma boa primeira impressão para quem
recebe os currículos;
Deixe as informações pessoais organizadas;
Liste as experiências profissionais recentes, aproveite para colocar a atuação exata em cada uma
delas;
Seja objetivo;
Revise antes de enviar.

Documentos
Entregue todos os documentos solicitados de maneira organizada (juntos, grampeados).

Texto
O texto deve ser digitado;
A entrega deve ser feita junto com os documentos
requisitados.

Entrevista
Mantenha o Foco
Para responder às perguntas feitas durante a
entrevista, é necessário manter o foco no que foi
perguntado.

Faça Perguntas
Isso é essencial para que você compreenda se
quer trabalhar com a gente. É importante que o
seu perfil se encaixe com o projeto, mas também
que o projeto atenda às suas expectativas.
Aproveite o momento para estabelecer um diálogo. Perguntas que causam interação e discussão
são bem vindas!

Venha Preparado
Venha preparado para a entrevista, visite o nosso
site, conheça os nossos projetos, esteja por dentro das nossas áreas de pesquisa. Entenda onde
você pode chegar dentro do Grupo de Pesquisa, e
queira crescer junto com a gente!
Para saber mais sobre o C3SL, acesse os seguintes
links:
Sobre // Linhas de Pesquisa // Projetos // Notícias

Possíveis Perguntas
algumas perguntas que poderão ser feitas à você
durante a entrevista:

Com o que você já trabalhou antes?
Experiências acadêmicas contam
bastante.

Por que você quer trabalhar no C3SL?
Pesquise sobre o grupo, acesse os
nossos projetos no site e tenha em
mente os motivos pelos quais você
gostaria de ser um bolsista do C3SL.

Qual o verdadeiro objetivo com o qual você

estava trabalhando?
Nessa pergunta, mantenha o foco
no que você especificamente estava
fazendo dentro de determinados
projetos e trabalhos, fale sobre
você e não tenha medo de levar o
crédito por sua atuação. Lembre
também de exaltar quais os aprendizados adquiridos e sua evolução.

