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COMO CRIAR 
UM CURRÍCULO 
PARA ESTÁGIO

https://kultivi.com/


acompanhe a kultivi
Não deixe de nos seguir nas redes 
sociais. Postamos diversos conteúdos 
exclusivos, além de avisar sobre novos 
cursos e ferramentas de estudos.

Compartilhe o projeto com pessoas que 
tenham interesse em ensino gratuito e 
de qualidade. Isso colabora para exis-
tência do projeto :)

seguir no youtube

seguir no instagram

seguir no facebook

seguir no twitter

acompanhar no telegram

Como criar um currículo para 
estágio
Os ebooks interativos da Kultivi são uma boa ferramenta para 
aprofundar seus estudos com comodidade e garantia de conteú-
do gratuito de qualidade.

Nos preocupamos em separar os melhores materiais para 
complementar o assunto tratado no ebook e, por isso, você terá 
indicação de artigos, vídeos, cursos e livros. Bastará clicar na 
área indicada para ter acesso.

Aproveite para estudar gratuitamente com os cursos online da 
Kultivi. Basta acessar www.kultivi.com e se cadastrar.

#boraestudar :)

https://www.youtube.com/kultivi
https://www.instagram.com/kultiviedu/
https://www.facebook.com/kultivieduk/
https://twitter.com/KultiviEduk
http://www.kultivi.com


a kultivi
A Kultivi é um projeto que produz conteúdo 
educacional gratuito com rigoroso controle 
de qualidade nas mais variadas áreas.

Todas as aulas, dicas, reportagens, 
entrevistas, materiais de apoio, etc, 
postados na Kultivi são 100% gratuitos e não 
há qualquer surpresa para o usuário durante 
o período de uso.

direitos de uso
Material para distribuição gratuita.

É expressamente proibida sua 
comercialização. Nenhuma parte desta 
publicação poderá ser reproduzida integral 
ou parcialmente por qualquer meio ou 
forma sem a prévia autorização da Kultivi. 
A violação dos direitos autorais é crime, de 
acordo com o previsto no Código Penal e na 
Lei 9.610/98.
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INTRODUÇÃO

Embora possa parecer assustador no início, 

criar um currículo para uma vaga de estágio é, 

na verdade, bastante simples.

Separamos algumas dicas importantes para 

você criar um currículo que te ajudará a se 

destacar da concorrência e garantir o estágio 

que deseja.

Seguir essas dicas garantirá que seu currículo 

seja impressionante e chame a atenção de po-

tenciais empregadores.

Então, comece hoje mesmo e veja como é fácil 

criar um currículo vencedor para uma vaga de 

estágio!

https://kultivi.com/
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1
Por que um currículo 
de estágio é 
importante?

Um currículo de estágio é importante porque 
possibilita que você ganhe experiência prática 
na área escolhida e, muitas vezes, pode levar 
a uma oferta de emprego em tempo integral 
após a formatura.

Também ajuda você a se destacar de outros 
candidatos ao se candidatar a empregos.

Mas atenção! Há algumas coisas a serem lem-
bradas, algumas informações que são essen-
ciais na hora de criar um currículo atrativo.

https://kultivi.com/
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2
Adapte seu currículo 
à descrição do 
estágio

Certifique-se de adaptar seu currículo a cada 
vaga de estágio específica.

Currículos genéricos são geralmente descar-
tados pelos recrutadores.

Use as palavras-chave presentes na des-cri-
ção do estágio para fazer com que seu currí-
culo corresponda à vaga.

Dessa forma, você tornará seu currículo mais 
atrativo e aumentará suas chances de ser cha-
mado para uma entrevista.

https://kultivi.com/
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3
Destaque suas 
habilidades e 
experiência

Faça um resumo das suas qualificações.

É essencial que abranja suas experiências 

mais importantes, competências e conheci-

mentos técnicos ou operacionais.

Inclua em seu currículo habilidades, experiên-

cias ou cursos que sejam relevantes para a 

vaga de estágio. 

https://kultivi.com/
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Certifique-se de adaptar o documento a cada 

cargo individual para o qual você se candida-

tar, para que seu currículo seja direcionado e 

específico.

Por exemplo, se você quer se candidatar a uma 

vaga de estágio de varejo, destaque suas ex-

periências na área de atendimento.

Ou ainda, se você está buscando uma vaga nos 

ambientes de laboratório, enfatize os projetos 

de pesquisa que participou.

RESUMA SUAS QUALIFICAÇÕES

Uma declaração clara e objetiva ou um resu-

mo das suas qualificações pode ser útil para 

fornecer aos empregadores em potencial uma 

visão geral de seu histórico e capacidades.

https://kultivi.com/
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4
Dicas de formatação 
para um currículo 
atrativo

Não abuse dos modelos prontos e coloridinhos 

da internet.

Para os recrutadores, nesse primeiro momen-

to, menos é mais.

Preocupe-se em organizar as informações de 

maneira compreensível e adequada. 

Dica rápida de formatação:

https://kultivi.com/
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– Nome do curso, nome da instituição de 

ensino e data de conclusão.

— Cargo e funções mais recentes; incluem 

habilidades transferíveis. 

— Estágios relevantes. 

Ao criar um currículo para o estágio, é impor-

tante lembrar que este documento é sua pri-

meira oportunidade de causar uma boa im-

pressão com potenciais empregadores. 

Como tal, você deve tomar cuidado para ga-

rantir que seu currículo seja bem escrito e livre 

de erros.

Ao dedicar um tempo para criar um currícu-

lo profissional e polido, você aumentará suas 

chances de ser selecionado para uma entre-

vista e, finalmente, conseguirá a posição que 

deseja.

https://kultivi.com/
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5
Liste a sua educação

Um currículo de estágio deve mostrar todo o co-

nhecimento e habilidades que um aluno possui.

Portanto, é muito interessante listar em ordem 

cronológica, começando pelo mais recente, 

seus diplomas e certificados.

É também muito interessante, incluir quaisquer 

cursos relevantes que possam ser úteis para o 

cargo para o qual você está se candidatando.

Aliás, é um diferencial ter conhecimento de 

idiomas, isso chama a atenção de qualquer re-

crutador.

https://kultivi.com/
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E aqui vai uma dica bônus, bem especial. Se 

você quiser se preparar para usar o inglês numa 

entrevista para estágio, treinee ou primeiro em-

prego, o Google possui uma ferramenta que si-

mula perguntas comuns feitas em entrevistas.

Se você ainda não compreende outro idioma 

que não seja o nativo, aqui na Kultivi você pode 

aprofundar os conhecimentos em pelo menos 

7 línguas diferentes. Como sempre: curso e 

certificados gratuitos!

IDIOMAS KULTIVI

FERRAMENTA DO GOOGLE 

https://kultivi.com/
https://kultivi.com/cursos/idiomas
https://kultivi.com/cursos/idiomas
https://grow.google/certificates/interview-warmup/
https://grow.google/certificates/interview-warmup/
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6
Crie uma declaração 
de objetivo forte 
para seu currículo de 
estágio

Estagiária para a área de vendas.

Estagiário para o setor de marketing.

Sempre de acordo com a descrição da vaga 

que você está se candidatando.

Não dê mancada de enviar currículo genérico!

https://kultivi.com/
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7
Descreva funções 
que você já realizou

Caso você tenha alguma experiência profissio-
nal, um estágio anterior (remunerado ou não), 
atuou em algum projeto social, grêmios esco-
lares, empresas júnior, central de carreiras ou 
diretórios acadêmicos, algo que seja interes-
sante para colocar no currículo, não deixe de 
descrever o que você fazia.

Resumidamente, descreva suas principais ati-
vidades, tarefas, quais eram suas responsabi-
lidades.

Essa informação é valiosíssima para os recru-
tadores!

https://kultivi.com/
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8
Use verbos de ação 
para destacar suas 
conquistas

5 VERBOS DE AÇÃO PARA 
MOSTRAR REALIZAÇÕES

• Estabeleci

• Superei

• Liderei

• Estimulei

• Fortaleci

https://kultivi.com/
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5 VERBOS DE AÇÃO PARA 
EXPLICAR RESPONSABILIDADES

• Analisei

• Executei

• Melhorei

• Aumentei

• Organizei

5 VERBOS DE AÇÃO PARA 
EXPRESSAR HABILIDADES DE 
COMUNICAÇÃO

• Informei

• Colaborei

• Instruí

• Executei

• Apresentei

https://kultivi.com/
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9
Revise seu currículo 
antes de enviá-lo

Faça o check-list:

[ ] Cabeçalho:

 ( ) nome completo

 ( ) idade

 ( ) contatos atualizados (telefone, e-mail e 

LinkedIn)

[ ] Objetivo 

[ ] Resumo 

[ ] Formação acadêmica

https://kultivi.com/
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[ ] Idiomas

[ ] Experiência profissional

[ ] Trabalhos voluntários

[ ] Aperfeiçoamento profissional

 ( ) Cursos

 ( ) Treinamentos

 ( ) Sistemas

 ( ) Aplicativos

Importante: nunca coloque o número dos seus 

documentos, tá?

https://kultivi.com/
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10
Acompanhamento 
depois de enviar seu 
currículo

Você enviou seu currículo ou cadastrou ele em 

um daqueles bancos de vagas.

Agora é torcer muito e prestar atenção em to-

dos os meios de contato que você inseriu.

Fique sempre perto do telefone, confira sem-

pre sua caixa de entrada de e-mail (observan-

do sempre o spam ou outras abas, como pro-

moções). 

https://kultivi.com/


CURSOS E CERTIFICAÇÕES 
GRATUITAS

A Kultivi disponibiliza diversos conteúdos de ensino 

para diferentes áreas. Além disso, todos os cursos da 

Kultivi contam com certificação gratuita. O estudante 

pode realizar download e/ou impressão do documento 

ao final do curso. Simples assim :)

curso para concursos

curso para oab

curso para enem

curso para idiomas

Para saber tudo sobre a certificação gratuita da Kultivi, clique no botão abaixo

certificação gratuita

ensino gratuito de qualidade

www.kultivi.com

https://www.kultivi.com/concursos
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ensino gratuito de qualidade

www.kultivi.com

https://kultivi.com/

