
   
 

   
 

Exemplo de carta de inscrição para primeiro emprego 

Estou interessado nessa oportunidade e acredito que minhas qualificações me fariam um ótimo 

candidato ao cargo. Como um aluno dedicado com forte comunicação e habilidades interpessoais, 

gostaria de me candidatar ao cargo de Assistente de Vendas de Varejo. 

Como estudante, estive muito envolvido na minha comunidade escolar, o que me permitiu 

desenvolver habilidades interpessoais. Meu envolvimento em vários eventos, incluindo o conselho 

acadêmico e palestras, me permitiu trabalhar em estreita colaboração com meus colegas enquanto 

apoiava a comunidade escolar como um todo. 

Essas experiências me permitiram desenvolver competências de gestão do tempo e organizacional, 

que eu vejo como sendo muito importantes quando se busca o primeiro emprego. 

Atributos pessoais que acredito que me fazem qualificado para esta posição: 

• Motivação: A participação em eventos escolares demonstra minha motivação e 

proatividade. 

• Atendimento ao cliente: Auxiliar na venda de produtos em eventos comunitários permitiu o 

desenvolvimento de habilidades de atendimento ao cliente. 

• Comunicação: Atuar em performances teatrais e trabalhar nos eventos escolares permitiu o 

desenvolvimento de habilidades de comunicação. 

Meus professores e educadores me elogiaram pela minha vontade de participar e pela minha 

dedicação em ajudar sempre que possível. Gosto de trabalhar com os outros e acredito que minhas 

fortes competências de comunicação garantirão que eu possa atender às expectativas deste papel. 

Estou ciente de que você receberá um grande número de aplicações para este trabalho, mas eu 

apreciaria muito a oportunidade de demonstrar minhas capacidades para você pessoalmente. 

Acredito que tenho muito a oferecer a [inserir o nome da empresa]. Estou ansioso para desenvolver 

minhas habilidades profissionais e estou ansioso para discutir minha candidatura com você em uma 

entrevista. Eu incluí uma cópia do meu currículo em anexo. 

Agradecendo antecipadamente pelo seu tempo, 

Atenciosamente 

[Seu nome] 
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