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Escolha um lugar silencioso para a entrevista. Qualquer barulho 
exterior pode dificultar a captação do som. Se for o caso, avise os 
integrantes da sua família que você precisa de um momento de
silêncio para realizar aquela conversa. Escolha uma cadeira 
confortável e que favoreça a sua postura. Cuidado com o uso de 
sofás ou poltronas que possam dar a impressão de uma postura
desleixada.

Certifique-se de que o cenário atrás de você seja neutro, organizado 
e não ofereça distrações ao entrevistador. Além do cenário, a 
iluminação também é um fator relevante. De preferência, coloque-se 
em frente a uma janela para captar a iluminação natural do dia. Se 
não for possível, utilize um abajur ou luminária para que que haja luz 
suficiente no vídeo.
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Vista-se como se você fosse a uma entrevista presencial. Baseado 
na sua pesquisa sobre a empresa e a vaga, escolha entre uma roupa 
mais formal ou mais casual. É importante que o traje não fuja do
contexto ou se destaque mais do que o conteúdo. Leia o guia sobre 
Emoções e comportamento para saber mais detalhes sobre a 
vestimenta ideal.
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Peça para um amigo ou familiar realizar uma vídeo chamada com 
você, com o mesmo aplicativo que será utilizado pelo entrevistador. 
Assim, aspectos como áudio, imagem e iluminação já podem ser 
ajustados anteriormente.
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Entre em contato conosco por WhatsApp no número (47) 98448-1101 
para realizar uma simulação de entrevista de emprego. Utilizaremos a 
ferramenta Microsoft Teams para otimizar seu tempo e exercitar a 
dinâmica da entrevista virtual.
Agende seu horário!
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Separe o equipamento e prepare-o. Certifique-se que o computador 
está com bateria, que a câmera e o microfone estão funcionando e 
que você conhece a ferramenta utilizada para a entrevista (seja ela
o Google Meet, o aplicativo Zoom, o Microsoft Teams ou outra 
ferramenta). Instale a ferramenta em seu computador ou celular com 
antecedência e teste com um amigo antecipadamente.

Tenha uma boa conectividade de internet. Verifique se o seu wi-fi é 
bom o suficiente para que a conexão não caia no meio da entrevista. 
Se for o caso, conecte-se aos dados móveis do seu celular ou vá 
para um local da casa em que o sinal da internet é melhor. Avise os 
demais integrantes da casa que você estará em entrevista e peça 
para que ninguém mais utilize a internet naquele momento.

Para uma entrevista de emprego realizada virtualmente existem 
alguns cuidados importante a serem tomados, visando reduzir as 
chances de um imprevisto e melhorar a qualidade da chamada por
vídeo:
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