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Simulação de uma entrevista de
emprego: você consegue a vaga?
Começando:
Vocês têm (ou tiveram) um emprego de estudante? Comparem as experiências de vocês. Em que
medida é difícil encontrar um trabalho de estudante na sua cidade e conciliar os estudos com um
emprego?
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Atividade 1:
Você já teve uma entrevista de emprego? Contem um ao outro suas experiências. Como foi a
entrevista? Que perguntas foram feitas? Vocês conseguiram a vaga?

Atividade 2:
Dramatização
Procurem juntos, no site a seguir, um anúncio de um emprego de estudante que seja interessante:
https://www.studentjob.de/nebenjob/berlin.
Esse anúncio de emprego é a base para a dramatização. Leiam juntos o anúncio e esclareçam
palavras desconhecidas.
Decidam quem de vocês é o candidato/a candidata e quem é o empregador/a empregadora.
Comecem, então, a dramatização e utilizem maneiras formais de se expressar.
Papel 1: candidato/candidata
Você se candidatou a um emprego de meio período e foi convidado para uma entrevista on-line.
Pense por que você é um bom candidato / uma boa candidata para o cargo. Em seguida, tente
responder às perguntas do empregador na entrevista da forma mais detalhada e convincente
possível.
Papel 2: empregador/empregadora
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Sua empresa está procurando um funcionário para um emprego de meio período e você encontrou
um candidato/uma candidata adequado/adequada. Você convidou o candidato/a candidata para
uma entrevista on-line. Conduza a entrevista e faça perguntas para descobrir o máximo possível
sobre o candidato/a candidata e sua experiência. Ao final da entrevista, decida se você gostaria de
oferecer o emprego ao candidato/à candidata.
Sugestões de perguntas:
Por favor, conte-nos algo sobre seus estudos.
Por que você se decidiu por este curso?
Dê um exemplo de uma situação em que você trabalhou em equipe de modo bem-sucedido.
Você já tem alguma experiência profissional?
Você tem experiência no exterior?
O que interessa a você neste emprego?
Quais são seus planos futuros?
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