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Muitas pessoas sonham com a oportunidade de trabalhar na Europa, mas não 
sabem por onde começar. Além de bons salários e jornadas reduzidas, os melhores 

países da Europa para trabalhar são também excelentes para se viver. 

A RH Clock-in surgiu para orientar você sobre o melhor caminho para conseguir o 
seu emprego na Europa.

Uma Carreira Internacional na Europa tornou-se então uma ótima opção, ofe-

recendo flexibilidade, salários atrativos, qualidade de vida, aperfeiçoamento 

de idiomas e uma vivência multicultural intensa.   

Nosso Time:

CARREIRA NA EUROPA

Atualmente localizada na Áustria, a RH Clock-in oferece especialmente 

para você uma Consultoria Especializada, que engloba todas as etapas 

para que você possa iniciar a sua Carreira no exterior:

• Busca de emprego e vagas no Brasil e Europa

• Currículo: revisão e tradução no Padrão Internacional

•Carta de Apresentação - Cover Letter

• Linkedin: revisão e tradução no Padrão Internacional

• Pesquisas Profissionais e de Validação de Diplomas
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Uma experiência incrível da brasileira Priscila Oliveira, que correu atrás do 
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Pág. 08

2 CURRÍCULO NO mODELO INTERNACIONAL
Pág. 14

3 mINHA VIDA E TRABALHO NA FINLÂNDIA
A brasileira Daniela Kitz Aurala nos conta a sua história de empreendedo-
rismo em Malta e sua mudança para Helsinki na Finlândia.

Pág. 18

4 A NOSSA HISTÓRIA - VALÉRIA E RAFAELA
Vamos contar um pouco sobre a nossa história e como surgiu a RH Clock-
in, que hoje ajuda os profissionais a seguir uma Carreira na Europa.

Pág. 22

Pág. 08 Pág. 18Pág. 14

Confira as etapas para elaborar um ótimo Currículo Internacional e dê o 
primeiro passo para seguir a sua Carreira na Europa.

Valéria Barros
Consultora de Carreira Internacional

Salzburg - Áustria

Rafaela Bello
Consultora & Coaching de Carreira
Helsinki - Finlândia

http://www.rhclockin.com/
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Depoimentos de nossos Clientes:
“Gostaria de demonstrar a minha satisfação, com o excelente trabalho realizado pela Valéria! 

Extremamente dedicada, possui um grande conhecimento na sua área de atuação, não mede esfor-
ços para ajudar e minimizar todas as dúvidas existentes, disponível a qualquer momento e responde 
aos questionamentos sempre muito rápido. 

É nítido que ela faz o que realmente gosta! 

Também fiquei muito admirado em saber que elas (Valeria e Rafaela) administram o próprio site e 
todos os conteúdos existentes nele, no qual sempre recorro em casos de dúvidas, busca de informa-
ções e modelos propostos. 
Profissional que indico para todos os amigos com muita tranquilidade no serviço a ser realizado.

Muitíssimo obrigado!”

Danton - Rio de Janeiro-RJ | Brasil

“Gostei muito da agilidade, comprometimento e eficiência da equipe da RH Clock-in. Contra-
tei uma atualização do Linkedin, Carta de Apresentação e Resume e foram muito rápidas e 
fiquei bem satisfeito.

Espero que com estas ferramentas atualizadas consiga a minha recolocação!

Quem tiver em dúvidas pode contratá-las, eu recomendo.”

Sérgio - Rio de Janeiro-RJ | Brasil

“Fiquei muito satisfeito com os serviços prestados pela RH Clock-in. 

Os serviços contratados foram entregues dentro do prazo, os esclarecimentos foram objeti-
vos, sempre se colocaram à disposição e com rápido retorno às minhas dúvidas. 

Eu recomendo a RH Clock-in pelo profissionalismo e pelo cumprimento de sua proposta de 
trabalho. ”

Cícero - Viseu | Portugal

“Contratei o serviço da RH Clock in para me ambientar no mercado europeu, mas específico 
o mercado de Portugal. 

Os primeiros serviços foram adaptação do currículo e do linkedin e confecção de uma carta 
de apresentação, tudo adapto ao mercado português. 

Durante a construção desses 3 documentos a Valeria fez os materiais, me enviou e com o 
meu feedback chegamos ao um resultado final ótimo. 

Após a conclusão dessa etapa contratei o serviço de busca de vagas, onde semanalmente 
ela me envia ou relatório de vagas com meu perfil e também vagas que ela enviou minha 
candidatura. 

Recomendo a RH Clock in.”

Marta - São Paulo | Brasil

“Estou satisfeito com os serviços prestados pela RH Consulting e em especial pela consultora 
Rafaela Bello. Sempre muito dedicada, respondendo prontamente as minhas dúvidas.

Fez um excelente trabalho de avaliação da minha documentação, sugerindo melhorias e su-
gestões de alterações do meu currículo, carta de apresentação e perfil no LinkedIn que real-
mente deixaram com uma visão mais profissional e alinhada com o padrão Europeu. 

Em relação ao serviço de busca de vagas, se mostrou organizada com o relatório semanal e 
inteligente na identificação das vagas que estavam realmente ligadas à minha área de 
formação.”

Fernando - Bastia | Itália

http://www.rhclockin.com/
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Saindo da Áustria direto 
para a cidade de Praga!

A mineira Priscila Oliveira nos conta sobre a sua mudança de vida para 
a Europa, inicialmente para para estudos e trabalho, até que se tornou 

um Projeto de Vida 

Sou a Priscila, tenho 25 anos e sou 
mineira da cidade de Belo Horizon-
te, que eu amo. Eu me mudei para 

a Europa em 2015 para estudar alemão e 
fazer um mestrado na Universidade Téc-
nica de Viena. 

Trabalhando na área de TI, que é muito 
aquecida aqui na Europa, eu tive muitas 
oportunidades de recomeçar e construir 
uma Carreira Internacional na Europa. 
Iniciei minha mudança de vida na Áus-
tria, onde eu morei e estudei por 2 anos, 

até conhecer meu marido (ele é da Repú-
blica Tcheca), foi quando me casei e fo-
mos morar na cidade de Praga, onde ele 
já havia construído sua vida e carreira. 

Aqui na Europa eu encontrei um novo es-
tilo de vida, e acima de tudo a oportuni-
dade de construir uma família e uma car-
reira internacional, atuando no que eu 
mais gosto, minha paixão, minha profis-
são. Filhos também estão meus planos, 
digamos que para os próximos 3 anos!

Mesmo morando atualmente em Praga, 
na República Tcheca, uma cidade linda e 
encantadora, ainda tenho um pedacinho 
de Viena em mim, viajando sempre que 
possível para rever os amigos. Faço fre-
quentemente a “ponte área” entre estas 
cidades Praga-Viena (uma viagem em 
torno de 3h e meia de carro), aproveitan-
do também para “turistar novamente”, 
uma vez que Viena é uma cidade linda e 
com muita cultura e história.

Eu sempre tive o sonho de morar na 
Europa, foi quando tudo começou 
em 2014. Eu decidi fazer um tour 

sozinha e conhecer diversos países e cul-
turas europeias. Durante este tour eu vi-
sitei algumas amigas e foi quando uma 
delas me convidou a vir morar em Viena 
na Áustria. 

No começo foi um pouco difícil, afinal 
recomeçar do zero não é fácil, mas eu 
estava muito entusiasmada e tudo para 
mim era novidade. 
“Acredito que a vontade de realizar o 

meu sonho falou mais alto”. 

O Idioma. Em relação ao idioma, 
devido eu já ter domínio do in-
glês, eu não tive muitas dificulda-

des de comunicação, uma vez que Viena 
é uma cidade internacional e multicultu-
ral, onde principalmente nas áreas turís-
ticas é possível se comunicar me inglês. 
Mas é claro que com o passar do tempo 
veio a necessidade de aprender alemão, 
para os estudos e trabalho, então depois 
de eu ter aprendido o alemão tudo ficou 
muito melhor. 

Atualmente eu falo inglês, italiano, portu-
guês e alemão. O inglês e o italiano foram 
mais fáceis que o alemão, que é um idioma 
completamente diferente do nosso, mas 
agora eu sinto orgulho de ter aprendido 
essa língua tão desafiadora.  

Morando há 2 anos na Europa, eu me 
recordo bem que no começo da minha 
nova vida eu conheci muito bons ami-
gos, os quais me ajudaram muito, e me 
ajudam até hoje, em sua maioria brasi-
leiros, é claro. Acredito que nós brasilei-
ros conhecemos bem as dificuldades da 
vida, por isso é mais fácil para nós ofere-
cer ajuda aos imigrantes que estão che-
gando, tentando amenizar o processo e 
facilitar as coisas, na medida do possível. 

No verão, nos meus dias livres, eu gosto 
de andar de bicicleta e tomar um Gelato 
Italiano, que é muito comum nessa épo-
ca (as sorveterias fecham durante o in-
verno), e também nadar no rio Danúbio 
em Viena. O que também é uma ativida-
de normal na Áustria é nadar e aprovei-
tar o verão nos lagos alpinos, maravilho-
sos por sinal.

http://www.rhclockin.com/


10     11 
RH CLOCK-IN | Planejamento de Carreira | Salzburg, Áustria | www.rhclockin.com

“Três coisas mais importantes que muda-
ram em minha vida após imigrar para a 

Europa:

• Acredito que muitos pré-conceitos que 
eu tinha antes eu não tenho mais. 

• Eu aprendi a valorizar coisas simples 
que antes eu não dava tanta importân-
cia, como estar com a família e aprovei-
tar cada minutinho, ou comer uma fruta 
que aqui não tem, como jabuticaba.  

• Aprendi que nada na vida e fácil, às 
vezes sinto vontade de jogar tudo para o 
alto e desistir, mas nada é impossível, e se 
você realmente quer algo e lutar por isso, 
você consegue! 

”

http://www.rhclockin.com/
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Já no inverno eu adoro ir nas Feirinhas de Natal,  feiras natalinas típicas na Eu-
ropa, onde gosto de beber vinho quente, e aproveitara para comer as gulosei-
mas do país. Outra ótima opção é ficar quietinha em casa, debaixo do cobertor, 
observando a neve cair lá fora, coisa linda e mágica e sempre que possível, amo 
patinar no gelo. Neste ano de 2017 eu tive uma experiência incrível, fui patinar 
pela primeira vez em uma lagoa congelada, o que para mim foi uma experiên-
cia única. 

Atualmente tudo está ótimo, eu estou trabalhando como Front-end Engineer 
em uma empresa Tcheca-Canadense, investindo na minha carreira internacio-
nal e no meu inglês. Uma ótima oportunidade de emprego e muitos desafios 
pela frente, mas estou adorando!

A busca de emprego. Em Viena eu fazia cerca de 2 entrevistas por semana, 
porém como eu não havia permissão para trabalhar foi um pouco difícil 
de encontrar um trabalho na minha área. 

Depois de ter um bom nível de conhecimento da língua alemã, e também de 
ter feito muito Networking, eu consegui um emprego como programadora em 
uma empresa austríaca em Viena. Antes de me casar eu trabalhava com o vis-
to de estudante, o que te permite trabalhar até 4 horas por dia, mas ao chegar 
aqui eu ainda não tinha esta informação, somente depois fui descobrir, fica a 
dica. Nossos planos, meu e do meu marido, é de crescer profissionalmente, fo-
car na nossa carreira, e depois de alguns anos ir morar perto dos nossos amigos 
em Viena. Também temos o sonho de construir uma casa lá e de ter filhos.  Pro-
fissionalmente em 5 anos eu quero ser Front-end Engineer sênior e ter comple-
tado o meu mestrado na área de Desenvolvimento.

“Viver na Europa é viver uma vida com segurança, qualidade de 
vida e infelizmente muitas saudades da família. Morando aqui há 
algum tempo, a saudade da família e amigos já é grande, e também 
de muitas comidas típicas do Brasil, é claro, mas vejo o lado positivo, 
além de realizar o meu sonho, tenho muita qualidade de vida aqui, 
iniciando pelo transporte público, ensino, cultura e as oportunidades 

de crescimento profissional”

O que é para você viver na Europa?

http://www.rhclockin.com/
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Você sabe como elaborar um 
CURRÍCULO no modelo 
internacional? 

Venha descobrir quais são as etapas 
para a criação do seu currículo e dê o 

primeiro passo para seguir a sua 
Carreira na Europa

O principal objetivo de um currículo, neste caso no modelo internacional é dei-
xar o recrutador curioso pela sua trajetória profissional e chamá-lo para uma 
entrevista de emprego. 

Podemos dizer que a se-
gunda função é servir 
como um guia da primei-
ra etapa, presencial ou 
remota, de um processo 
seletivo. 

Não se esqueça que em 
qualquer um destes mo-
mentos, o currículo pode 
abrir ou fechar as portas 
de uma oportunidade de 
trabalho na Europa. 

Primeiramente você deve estar atento aos itens de organização e estrutura do seu 
currículo, usando traduções técnicas específicas para cada área de atuação profis-
sional. Quanto à Carta de Apresentação, sem dúvidas deve ser bem redigida e com 
as nomenclaturas técnicas adequadas em inglês, tornando assim seu perfil ainda 
mais atraente para os recrutadores internacionais. 

Na Europa, diferente do Brasil, os recrutadores iniciam o processo seletivo avaliando 
o seu perfil profissional apresentado na sua carta de apresentação. No mercado 
internacional, esse documento pode ser o seu diferencial em um processo seletivo. A 
sua carta de apresentação tem o principal objetivo de agregar informações oferecidas 
no currículo, porém de uma forma mais objetiva, esclarecendo quais são os objetivos 
que você busca na sua carreira profissional.

Confira nosso artigo até o final, e saiba quais são os itens básicos para elaborar o seu 
currículo no modelo internacional, e ainda receba um bônus! 

Vamos lhe apresentar as etapas que você pode usar como base para elaborar o 
seu currículo no padrão internacional.

http://www.rhclockin.com/
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1. Dados pessoais – Personal Information

Para iniciar seu currículo, preencha com seus dados, geralmente ao lado da sua foto no 
currículo, sendo estas primeiras informações que você deve escrever, caso recrutador 
queira entrar em contato com você. Tenha muita atenção e adicione os links para facilitar 
o contato.

Nome completo = Full name
Endereço = Address, City, Country
Celular = Mobile 
Telefone = Phone
E-mail e Skype (adicionar o link para acesso)

2. Objetivo/Cargo– Position

Escreva neste campo em destaque a posição que você atua e almeja na sua Carreira 
Internacional, coloque uma fonte um pouco maior e em negrito, para estar mais posicio-

nado no seu currículo apresentando o destaque necessário.

3. Resumo Profissional– Professional Profile

Os recrutadores não valorizam o profissional que não sabe o seu objetivo atual. Redigir 
um bom Resumo Profissional pode ser a porta de entrada no Mercado de Trabalho In-
ternacional. Foque no que é importante, apresentado suas habilidades e competências 
adquiridas ao longa da sua trajetória profissional. 

4. Formação Acadêmica – Education

Informe neste item apenas as Formações Acadêmicas, graduação, MBAs e especiali-
zações, que de fato você obteve o diploma reconhecido por uma universidade, com no 
mínimo um ano de duração. É importante citar o mês e o ano de início e conclusão do seu 
curso, assim como a instituição e o título que você recebeu como formado.

5. Experiência Profissional – Work Experience 

Detalhe a sua experiência profissional, iniciando pela atual ou última, seguindo esta or-
dem:
•	 Data	em	que	trabalhou	na	empresa:	Dec/2016 to Dec/2017
•	 Último	cargo	ocupado: Marketing Manager
•	 Nome	da	empresa	e	em	seguida	a	descrição	das	suas	atividades	e	competên-

cias	desenvolvidas.

6. Idiomas – Languages 

O nível do seu domínio do idioma deve ser definido pelos termos:
•	 fluent	(fluente)
•	 advanced	(avançado)
•	 intermediate	(intermediário)	
•	 basic	(básico)
•	 native/mother	language	(nativo)

Seja sincero nesta etapa, é possível que você tenha de fazer teste e entrevistas com 
líderes de área no idioma que você indicou ter conhecimento, para provar o seu nível 
mencionado no currículo. 

7. Informações Extracurriculares – Additional Skills

E por último, você deve listar os cursos, projetos e certificados da sua área profissional, 
descrevendo-os com o nome e ano de conclusão. Caso você tenha feito trabalhos vo-
luntários, relevantes para a sua carreira e profissão, poderá citar neste item também, 
informando o ano e a instituição somente.

Dica: O seu currículo, com todas es-
sas informações deve conter no má-
ximo duas folhas, utilizando uma 
fonte legível e uma organização de 

informações adequada.

Elaborando o seu 
currículo no 
Padrão Internacional

http://www.rhclockin.com/
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Minha vida e trabalho na 
Finlândia 

Confira nosso Bate papo com 
a Daniela sobre sua mudan-
ça de vida e a coragem de 

recomeçar empreendendo na Eu-
ropa.

Como você conseguiu sair do Brasil para 
vir morar na Finlândia?

Na verdade, eu já morava na Europa, em 
Malta, foi quando conheci meu marido, que 
é finlandês, então o amor falou mais alto e 
me mudei para a Finlândia, vim por amor.

Como foi o seu processo para conseguir 
um visto de moradia e trabalho na Fin-
lândia?

Foi muito tranquilo, nos casamos aqui na 
Finlândia, o que facilitou muito o processo, 
e em menos de um mês eu já tinha o meu 
visto de residência e o cartão do Kela, que 
é o seguro social do país. 

Este tipo de visto, por casamento com ci-
dadão finlandês, automaticamente lhe per-
mite trabalhar na Finlândia, sem que você 
precise solicitar outro visto específico.

Como foi o processo para você em ter 
que estudar finlandês e conseguir um 
trabalho na Finlândia?

Ainda estou vivendo este processo, o fin-
landês é uma língua realmente muito difícil 
de se aprender. Normalmente, dizem por 
aqui, que demora pelo menos 3 anos para 
conseguir se comunicar bem neste idioma, 
mas já estou bem feliz com o que eu tenho 
aprendido até agora, em apenas 8 meses 
de curso. 

Sobre trabalho e carreira, morando aqui 
você precisa abrir sua mente e entender que 
todo trabalho é digno e merece mais do que 
respeito, merece dedicação e SISU, que é 
a forma como o Finlandês encara a vida e 
seus obstáculos: EM FRENTE, sempre! 

Digo isso pois já fiz várias coisas diferentes 
por aqui. Trabalhei em hotel, em restau-
rantes, cuidando de crianças, de cachorros, 
cozinhando para fora e uma das coisas que 
mais me deixou feliz. Foi então que eu fui 
aceita em todas as entrevistas e proces-
sos seletivos, devido ao meu entusiasmo e 
minha força de vontade de aprender. Isso 

A brasileira Daniela Kitz Aurala, empreendedora da DANIVERSE, espe-
cializada em cursos de inglês em Malta, nos conta sobre a sua mudan-

ça de vida para a Europa, saindo de Malta rumo à Finlândia

http://www.rhclockin.com/
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é o que me traz mais energia positiva para encarar a vida por aqui, 
analisando pelo fato de não falar finlandês. Porém, apesar de vários 
processos que eu participei, infelizmente não posso ainda aplicar para 
vagas mais específicas, seguindo a minha carreira de 20 anos de ex-
periência em projetos, marketing, treinamento e gestão de pessoas, 
pelo fato de pelo fato de ainda não falar finlandês. Foi difícil negar 3 
ofertas para aceitar uma, mas foi um período muito importante para 
minha integração por aqui.

Como você avalia o mercado de trabalho na Finlândia?

Existe trabalho para quem quer trabalhar (prestação de serviços) e 
existem empregos para profissionais qualificados, principalmente na 
área de tecnologia e saúde, que contratam apenas com inglês fluente, 
mas isso depende muito das certificações do candidato, da demanda 
de estrangeiros, pois obviamente que as empresas preferem contra-
tar cidadãos finlandeses ou europeus e também do ramo de atuação 
da empresa.

Como é a sua avaliação da qualidade de vida na Finlândia, com-
parada com o Brasil?

Incrivelmente superior.  Começando pela água potável, que sai de 
qualquer torneira e você pode tomar sem susto ou medo. Outro fator, 
que é quase que surreal, é a segurança. Desde que me mudei para cá, 
nunca mais senti medo de andar sozinha na rua, andar de ônibus à 
noite ou colocar a mochila no banco ao meu lado, a vida muda muito 
quando existe essa segurança. 

Assim como a prestação de serviços é outro fator que colabora, e mui-
to, na minha percepção de qualidade de vida. Os impostos pagos por 
aqui são realmente convertidos em serviços, e de altíssima qualidade, 
desde uma limpeza de rua, que acontece as 5 da manhã para que a 
cidade fique pronta para um novo dia, assim como o serviço de saú-
de que funciona muito bem, é completamente automatizado. E você 
pode contar, sem ficar com receio algum, com o transporte público, 
que é muito pontual e moderno.

www.facebook.com/daniverse
@daniversetravels

www.daniverse.com 

http://www.rhclockin.com/
https://www.facebook.com/daniverse
http://www.daniverse.com/pt/
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Um pouco da nossa história
Nome: Valéria Barros
Casada, 1 filho

Cidade/país: Salzburg - Áustria

Formação/Área de atuação: 
Economia – Consultoria de Recursos Humanos 
e Carreira Internacional

Países que morou: Canadá, Portugal e 
atualmente na Áustria.

Intercâmbios e idiomas: 
Inglês – Toronto / Canadá
Francês – Montreal / Canadá
Alemão – Salzburg / Áustria

Nome: Rafaela Bello
Casada

Cidade/país: Helsinki- Finlândia

Formação/Área de atuação: 
Psicologia – Consultoria de Carreira e Coaching 
de Carreira Internacional 

Países que morou: Irlanda e atualmente na 
Finlândia.

Intercâmbios e idiomas: 
Inglês – Dublin / Irlanda

Como surgiu a RH Clock-in?

Chegando na Áustria, ainda com conhecimentos básicos de alemão, senti muitas dificulda-
des em conseguir um emprego na minha área. Apesar de falar francês e inglês, percebi que 
o idioma alemão é realmente exigido aqui. Devido a estas dificuldades, e com experiência 
de 10 anos na área de Recursos Humanos, iniciei um trabalho de consultoria, para ajudar os 
amigos com tradução de CV, Recolocação Profissional no Canadá e Brasil, imigração para 
o Canadá e ajuda profissional sobre os trâmites de morar e trabalhar no exterior. Foi então 
que através de um excelente trabalho e indicações de amigos, transformei esta consultoria 
de ajuda na RH Clock-in, que hoje está crescendo e ajudando muitos profissionais a seguir 
sua Carreira na Europa.

O que é para você a experiência de morar na Europa?

Morar na Europa é o sonho de muita gente, sinto que eu tenho o dever de mostrar aos meus 
clientes os desafios e as conquistas que este novo estilo de vida pode proporcionar. Eu já fui 
imigrante em três países diferentes, e em todos senti na pele todo o processo, desde docu-
mentação, burocracia e adaptação cultural, então posso dizer com clareza que é um desafio 
constante. 

Como surgiu a parceria com a RH Clock-in?

Neste ano de 2017, exatamente no dia 3 de abril, foi a data em que deixamos o Brasil, eu e 
meu marido, há 1 ano e meio atrás. Fomos em rumo à uma nova vida em Helsinki na Finlân-
dia. Logo no início que eu cheguei em Helsinki, comecei a trabalhar em parceria com a RH 
Clock-in, o que me proporcionou muitos desafios, batalhas, descobertas, e também muitas 
conquistas, pois hoje trabalho com o que eu mais gosto que é Carreira Internacional. Já são 
quase 7 anos trabalhando na área de RH e além de estudar diferentes idiomas, também fiz 
alguns cursos como Coaching. Durante esta jornada construí uma Rede de Contatos interna-
cional e multicultural, devido ao fato de eu gostar muito de viajar e já ter visitado 6 países (e 
a lista está aumentando).

O que é para você a experiência de morar na Europa?

Para mim morar na Europa novamente, pois já morei 1 ano em Dublin na Irlanda, foi a reali-
zação de um sonho pelo estilo e qualidade de vida europeia, e principalmente por acreditar 
no sucesso de uma carreira internacional. Apesar da dificuldade do idioma e do processo de 
adaptação cultural, este novo estilo de vida é muito favorável e compensador. 

http://www.rhclockin.com/
https://www.linkedin.com/in/valeria-barros-rhclockin/
https://www.linkedin.com/in/valeria-barros-rhclockin/
https://www.linkedin.com/in/rafaelabello/
https://www.linkedin.com/in/rafaelabello/
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Nossos Serviços
ServiçoS da rH CloCk-in para voCê que vai 

morar e trabalHar em um paíS europeu

Nossos serviços surgiram para apoiar e ajudar você que está em 
busca de emprego no mercado europeu. Somos uma equipe espe-
cializada em Job Hunting and Headhunter, apoiando os candidatos, 

assim como empresas que estão à procura de novos talentos.

Nossos serviços incluem: 

•	 Currículo profissional: revisão, avaliação e/ou tradução (in-
glês, alemão, espanhol)

•	 Carta de apresentação: Cover Letter para modelo europeu 
(inglês, alemão, espanhol)

•	 Busca de vagas e oportunidades na Europa ou Brasil
•	 Revisão ou criação de perfil no linkedIn, voltado para o 

mercado internacional (inglês, alemão, espanhol)
•	 Cadastro do seu currículo em agências de emprego euro-

peias, buscando vagas de acordo com o seu perfil profissional
•	 Pesquisa de Perfil Profissional para avaliar as chances de 

trabalhar na sua área na Europa
•	 Pesquisa de Requisitos mínimos necessários para que você 

possa atuar na área profissional no mercado europeu
•	 Pesquisa de Universidades e Cursos na sua área profissional 

para você obter um diploma europeu
•	 Pesquisa de requisitos para Validação do seu diploma na 

Europa

http://www.rhclockin.com/
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