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Resume
• Principal documento para a fase inicial do processo 

seletivo

• Ordem de relevância (jobs, estágios, experiências, 
projetos...)

• Apenas 1 página

• Constantemente atualizado

• Dica: ter um resume geral

• Pode ser alterado para diferentes posições de 
emprego (objective, skills...)

• Antes de enviar, peça para alguém experiente revisar!

• Não existe um jeito "certo", confira no próximo slide



LinkedIn
• LinkedIn é seu Instagram para 

as empresas

• Conexões são muito 
importantes e podem gerar 
oportunidades incríveis

• As pessos estão no LinkedIn 
com mentalidade profissional, 
o que vai gerar conversas 
profissionais

• Ótimo lugar para colocar suas 
conquistas durante o seu 
tempo de faculdade

• Muito importante para fazer 
networking no mundo global 
de hoje



Networking
• Habilidade de se conectar com outras pessoas

• É difícil conseguir um emprego sem conhecer alguém dentro da empresa

• Procure por recrutadores e employees no LinkedIn

• Se conecte com alguém novo todo dia

• Faça networking em qualquer situação



Networking
• Mensagem para se conectar com a pessoa



Networking
• Mensagem quando já se conectou com a pessoa



Networking
• Exemplo de conexão bem sucedida



Handshake
• Website focado somente em college students
• Job on campus, internships, co-ops, full time
• +550,000 contratos feitos

Como se registrar?
• Profile como no LinkedIn
• Filtro de emprego
• Divulgamento de oportunidades e eventos de cada empresa
• Contato com representantes



Companies Website
• Melhor lugar para 

encontrar eventos de 
networking

• Pode ver as diferentes 
      divisões da empresa

• Onde você encontra a 
culture e os values das 
empresas

• Onde você aplica para 
interships



Interview
• Oportunidade de se vender para a empresa

• Vários tipos: comportamentais, técnicas, resolver um case, etc.

• Exemplos:

1.  "Tell me about yourself."
2.  "Why are you interested in this position?"
3. " What are your strengths?"
4.  "What are your weaknesses?"
5.  "Why do you want to work for us?"



Interview – Como praticar
• Crie um Word document com respostas prontas

• STAR(L) Method: Situação, Tarefa, Ação, Resutado, O que você aprendeu (Learned)

• Estude a empresa

• Pense em algo que te diferencie da maioria

• Big Interview



Upcoming PD Events

Resume Workshop & Critique

Interview Best Practices

LinkedIn 101



Share your experience!

• Empresa: NVIDIA

• Local da empresa: Santa Clara, CA

• Time: Applied Deep Learning 
Research

• Período do programa: 8 semanas



Applying for jobs
• Lista de empresas que você tem interesse (e que contratam 

alunos internacionais)

• Myvisajobs.com

• Lista de aplicações

• Se conectar com recrutadores:

1. Organizações estudantis
2. LinkedIn
3. Conferências



Processo da NVIDIA:

• SHPE at USF

• Primeira entrevista (Técnica)

• Segunda entrevista (Comportamental)

Applying for jobs


