
Termo Razões para evitar Exemplo Possível alteração 

Assistente, auxiliar Gerentes de contratação 
desejam saber o que você 
fez, não o que você ajudou 
a fazer. Se você está 
familiarizado o suficiente 
com um atarefa para pô-la 
em seu resumo, você deve 
escolher uma palavra 
melhor do que assistente, 
auxiliar. 

Assistente do Diretor de 
Marketing em pesquisa de 
PDAs. 

Pesquisador de  PDAs para o 
departamento de Marketing. 

Experimentar Ninguém quer saber o que 
você tentou fazer mas sim 
o que você fez. 

Experimentei um novo 
software de gerenciamento 
de LAN. 

Testei e avaliei um novo 
software de gerenciamento 
de LAN. 

Totalmente 
capacitado, 
efetivamente, 
cuidadosamente, 
rapidamente, 
expert, domínio 
total 

Gerentes de contratação 
muitas vezes desaprovam 
palavras que descrevem o 
supervalorização do que 
você faz numa determinada 
tarefa. Em muitos casos, 
eles vêem isso como uma 
forma de arrogância - isto é 
desnecessário. Um 
recrutador disse "Se você 
não é tão bom no que faz, 
por que você está 
colocando isso em seu 
currículo?". 

Gerencia totalmente 
capacitada na transição do 
Windows NT para o  
Windows Server 2003  

Migração organizada do 
Windows NT para o Windows 
Server 2003 sem parada no 
horário comercial. 

De ponta, focada 
em detalhes, 
coordenar, facilitar 
transformar; 
capacidade 
comprovada, 
sinergia e 
articulação   

Gerentes de contratações 
dizem que tais palavras 
tomam espaço sem 
comunicar muito. Eles têm 
visto seguidamente elas 
perderem sua energia 
original. Providencie 
detalhes substanciais, não 
jargões cansativos da sua 
área de trabalho. 

Gerência focada em detalhes 
com habilidade comprovada 
para supervisionar a 
operação da rede no dia a dia 
e para implementar iniciativas 
das principais tecnologias. 

. 

Supervisionei um setor de TI 
com oito membros; completei 
duas migrações completas de 
plataforma; consolidei 
equipamentos e recursos 
seguinte movimentos de 
facilidades 

 

Responsável 
por… 

Você é um gerente, 
certamente, você é 
responsável por algo. 
Especifique exatamente 
qual é a sua 
responsabilidade e trabalho 
resumidamente, para ficar 
no escopo do que você faz. 

Responsável pelo 
gerenciamento do 
inventário,supervisionando 
operação da rede, fazendo 
aquisição de novos 
equipamentos e resolvendo 
problemas relativos a 
estações de trabalho. 

Supervisionei o suporte de  
70 usuários migrando do  
Windows XP e dois 
servidores Windows Server 
2003; implementei um plano 
de gerenciamento  para 
inventariar equipamentos; 
montei um time de operação 
de rede responsável pela 
infraestrutura interna. 

 


