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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. 

Se você vai morar, ou já mora na Europa e quer seguir sua carreira profissional, então vamos trabalhar 

juntos!  

Nosso time:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nossos serviços:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Com foco em experiência e atuando há 10 anos na área de Recursos Humanos, em empresas nacionais e 

multinacionais na área de Gestão Internacional de Talentos, nossa equipe de Consultores Internacionais 

de RH oferecem para você serviços completos que vão facilitar todo o seu processo na busca de uma nova 

chance de emprego na Europa. 

 

Depoimentos de nossos clientes:  
 

 

 

 

 

Valéria Barros 

Consultora de Carreira 
Internacional 

Rafaela Bello 

Coaching & Consultora de 
Carreira Internacional 

Currículo no 

padrão 

europeu 

Pesquisas de 

Perfil 

Profissional 

Busca de vagas 

no mercado 

europeu 

Imagem 

Profissional 

Internacional 

Perfil 

Internacional 

no LinkedIn 

“A Valeria me ajudou muito quando decidi procurar um emprego 

aqui em Viena. Avaliou o meu currículo e minha situação como 
estrangeira, traduziu o meu CV para a língua alemã, me deu 
ótimas dicas e sempre me enviava e-mails com posições de acordo 
com o meu perfil para que eu pudesse me candidatar. 
Agora eu tenho um emprego e com certeza a ajuda dela fez toda 
a diferença.          

Priscila | Viena 

“ Valeria is an extraordinary HR professional, with an unic 

instint to identify high potential individuals and the perfect fit 
for different job positions. She helped me build out from a white 
paper a new company hiring key individuals who today are its 
manager body." 

Jordi | Espanha 
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TRABALHANDO NO 

EXTERIOR – A EUROPA 
Uma experiência incrível do brasileiro Paulo Roberto, que hoje 

trabalha e mora em Paris. Formado em Engenharia Naval, e já 

passou pela experiência de morar e trabalhar em 2 países 

europeus 

Paulo Roberto é casado com a Mariana Vilella, não tem filhos e hoje usufrui a vida com sua esposa 
explorando o continente europeu. Engenheiro Naval formado pela UFRJ, ele primeiramente tinha 
a expectativa de sair do Rio de Janeiro para ser expatriado para Houston, através da empresa em 
que trabalhava. Pela falta de perspectiva da empresa sobre sua expatriação, Paulo não desistiu do 
seu sonho de morar no exterior, começou então a sua busca por uma oportunidade internacional 
e foi onde que, após 6 meses focado em seu objetivo, iniciou a sua primeira experiência de trabalho 
em Londres.    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“ Saímos do Rio de Janeiro para morar em Londres em 

Agosto de 2013 e nos mudamos para Paris em Agosto de 

2015. 

Chegar em Londres foi a nossa 1ª experiência morando no 

exterior, e começar uma nova foi muito agradável para nós. 

Ao contrário do que pensávamos, a cidade oferece tudo o 

que você precisa para viver com qualidade e muito bem. Foi 

realmente um choque muito positivo sair do Rio de Janeiro 

para viver em Londres por 2 anos. ” 

Paulo Roberto 
Paris - França 
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Paulo Roberto nos conta que seu maior contato ainda é com brasileiros que trabalham na empresa 
junto com ele. Nas horas de lazer, o casal busca estar mais em contato com a natureza, visitando 
parques e caminhando pela encantadora Paris. Nos últimos meses, Paulo divide seu tempo 
ajudando muitos brasileiros que possuem dúvidas e sonham, como ele, em trabalhar no exterior. 
Através do seu site www.trabalhandonoexterior.com.br, Paulo orienta os brasileiros e conta a sua 
história de como chegou até aqui, dividindo a sua experiência nas Redes Sociais como seu Canal 
do Youtube – “Trabalhando no Exterior” e a sua fanpage no Facebook - “Trabalhando no 
Exterior”. 

Após trabalhar em Londres por 2 anos, Paulo iniciou uma nova busca de oportunidades, até chegar 
em Paris, a pouco mais de 1 ano, no seu atual trabalho. O importante para Paulo é frisar que 
mesmo sem a cidadania europeia, para você ampliar seus horizontes e conquistar o mundo, basta 
apenas dedicação e qualificação profissional, o que inclui com certeza conhecimentos avançados 
de idioma também.  

Viver na Europa para Paulo, é ter qualidade de vida, facilidade com transportes públicos, e 
principalmente, maior segurança nas grandes cidades, comparando-se com o que vivenciamos no 
Brasil. “Viajar na Europa é definido em duas palavras, praticidade e rapidez” – diz Paulo. Os meios 
de transportes e passagens áreas são bem mais acessíveis do que no Brasil, então explorar e se 
aventurar neste novo continente é essencial para o casal.  

 

 

 

 

 

 

 

“ Consegui um emprego ainda morando no 
Brasil, e de lá nos mudamos direto para 
Londres.  
Morando já em Londres, devido a 
dificuldades na empresa em que eu estava 
trabalhando, com a alta queda no preço do 
petróleo, iniciei uma nova busca por 
oportunidades, pesquisando muito dentro do 
Reino Unido e em toda Europa.  
Então nos mudamos para a encantadora 
Paris ”, diz Paulo. 

 

Foi uma mudança de vida e estou bem feliz por isso. Esse é um dos 

motivos que o “Trabalhando no Exterior” vem crescendo dia a dia, com 

muito esforço, para trazer o maior valor para que outros profissionais 

possam buscar seu sonho e sair do Brasil. 

 

 

http://www.trabalhandonoexterior.com.br/
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PLANOS PARA O 

FUTURO 

 
Conheça mais sobre o trabalho do Paulo, visite o site www.trabalhandonoexterior.com.br e tire as suas 

dúvidas sobre a vida e a Carreira na Europa! 

 

 

 

Conte para a gente três coisas mais 

importantes que mudaram em sua vida após 

você imigrar para a Europa. 

Primeiramente, sinto uma segurança maior, 
apesar dessas questões que a França sofreu 
nos últimos 2 anos.  

Em segundo lugar gosto da praticidade e 
mobilidade em Londres e Paris, é muito boa!  

Por terceiro, não sinto falta alguma em ter 
um carro nesses países, e até estranho ver 
algum conhecido com carro e moto por aqui.  
Tudo é muito perto em cidades grandes 

como Paris e Londres. Adquirimos uma 

capacidade bem grande de fazer coisas 

diferentes e tem muito o que fazer por aqui, 

seja em parques, museus, cafés, turismo, 

para mim, foi fácil me sentir em casa aqui. 

Como foi para você aprender outro idioma em 

um novo país? 

Idioma é algo em que eu peco um pouco, 
creio que eu poderia me dedicar mais, mas 
trabalho com o inglês diariamente e já 
consigo entender algumas coisas de francês. 
 

 

Paulo, quais são seus planos para o futuro? 

Onde e como você se vê em 5 anos? 

Meus planos são continuar em Paris pelo 
período de mais de 5 anos, assim tentaremos 
aplicar para a cidadania francesa, o que nos 
oferece uma maior mobilidade dentro da 
Europa.  
No meu ponto de vista, quando você sai do 
Brasil para longe pela 1ª vez, a próxima 
mudança sempre fica mais simples de 
acontecer. Já estamos no 2º país e não me 
limitaria a mudar novamente entre os 
próximos 5 a 10 anos.  

O que é para você viver hoje na Europa? 

Viver na Europa é ter qualidade de vida, 

facilidade de locomoção, maior segurança nas 

grandes cidades, em comparação ao que 

temos no Brasil, e rapidez para viajar e visitar 

outros países. Foi uma grande mudança de 

vida e estou bem feliz por isso. 

Esse é um dos motivos que o “Trabalhando no 

Exterior” vem crescendo dia a dia, com muito 

esforço, para oferecer maior segurança para 

que outros profissionais possam sair do Brasil. 

http://www.trabalhandonoexterior.com.br/
https://www.youtube.com/channel/UCGaqPg82dFJ_qkEwdo1_w6Q
https://www.facebook.com/trabalhandonoexterior/
http://trabalhandonoexterior.com.br/
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EMPREENDER 

NA EUROPA 

A empreendedora Candyce Costa que hoje 

vive na Inglaterra, compartilha conosco a 

sua experiência de empreender na Europa 

Casada há 20 anos, com um filho de 23 anos e estudante de PhD, 
Candyce Costa vive há 15 anos na maravilhosa Europa, em St. Albans, 
que fica localizada há trinta minutos de Londres. Já trabalhou em diversas áreas como: Consultora de 
Vendas, Gerente Internacional, Organizadora Internacional de Eventos B2B e Diretora Marketing e 
Marketing Digital e atualmente Candyce segue seu sonho de empreendedora, iniciando a sua própria 
empresa na área de Marketing e Marketing Digital como Consultora e Coaching.  

Nos últimos 15 anos, Candyce e sua família já se mudou três vezes, e 
conta que a cada mudança sentiu algo novo e diferente, não apenas 
pela adaptação no idioma, como também comportamento da 
sociedade local. “As referências culturais, que não são alheias as nossas, 
nos trazem experiências maravilhosas e bastante enriquecedoras”, diz 
Candyce. 

Em sua vida social e horas de lazer, ela conta que participa de algumas 
atividades como a academia local, onde tem aulas diversas. Já na 
primavera e verão europeu, aproveita o dia com a família fazendo 
passeios de bicicleta, visitando parques, aproveitando para fazer 
piqueniques e churrasco, porém um pouco diferente do churrasco 
brasileiro. Ela também gosta de visitar exposições e eventos sazonais. 
No outono e inverno vai ao cinema, museus, curtindo também os 
eventos e jantares na cidade, no inverno europeu também é a melhor 
época para assistir novos filmes e ler mais livros.  

O distanciamento dos familiares, a adaptação ao clima e a alimentação, são as etapas mais que mais 
mudaram em sua vida, após migrar para a Europa, apesar de ter estudado outros idiomas antes da 
mudança, a adaptação ao sotaque local foi o que mais pesou neste processo. 

Seus planos para o futuro são desenvolver seus negócios que está em estágio inicial, e em 5 anos, deseja 
ver o sucesso do seu trabalho, como sua empresa estabilizada e gerando lucros. Para ela, viver na Europa 
hoje é sinônimo de tranquilidade para ir e vir, e domínio para planejar o futuro da família. 

 
Conheça mais sobre o trabalho da Candyce, 

visite seu site www.businesswomanclub.co.uk  e 

tire as suas dúvidas sobre empreender na 

Europa! 

“Apesar da empresa, mantenho 
sempre meu currículo e uma 
carta de apresentação 
atualizada. Quando encontro 
alguma vaga interessante, 
cadastro e envio o meu CV em 
websites especializados e para 
alguns headhunters conhecidos. 
Quando escolhida e com 
entrevista marcada, tento 
demostrar meu conhecimento e 
experiência e como estas 
correspondem a necessidade da 
empresa que me entrevista ”. 

Candyce Costa 
 

http://www.businesswomanclub.co.uk/
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RECOLOCOÇÃO 
DEPOIMENTO 

O nosso cliente Eduardo Gugelmin, que hoje mora e trabalha na 

Alemanha, vai nos contar como foi sua experiência de conhecer o 

trabalho da RH Clock-in, no momento em que ele decidiu, junto 

com sua esposa, buscar uma oportunidade no mercado europeu 

 

Meu nome é Eduardo Gugelmin, tenho 36 anos 
e sou natural de Joinville, Santa Catarina.  

Sou casado há 7 anos e pai do pequeno Thomas, 
1 ano e meio. Apesar de possuir uma graduação 
e um MBA em Marketing, desenvolvi maior 
parte da minha carreira profissional na área de 
Logística, e é nesta área que sigo atuando até 
hoje. 

Há 4 meses estou morando e trabalhando na 
região de Nuremberg, na Alemanha. Já havia 
trabalhado com equipes internacionais e 
realizado alguns projetos curtos no exterior, 
porém a experiência de uma mudança definitiva 
para outro país e de trabalhar nos padrões 
europeus é algo totalmente diferente.  

Nossa escolha pela Alemanha foi intencional, eu já havia estudado a língua, a família da minha 
esposa tem ascendência alemã e nossos hábitos pessoais pareciam próximos do que havíamos 
estudado sobre essa cultura, mesmo assim a adaptação tem sido uma parte bastante difícil desse 
processo. Afinal, não é um passeio com volta marcada e todas proteções de um pacote turístico, 
nem uma mudança para outro estado no seu próprio país. É preciso reaprender as pequenas 
tarefas do dia-a-dia e os pilares psicológico (identidade, autoestima, comunicação, família), físico 
(alimentação, fuso horário, clima) e profissional (documentos, comportamento, contatos, 
traduções) sobre os quais você construiu sua vida precisam ser revalidados. Por isso para nós, o 
mais importante foi o preparo, um plano com começo, meio e fim, literalmente um projeto com 
etapas, orçamento, datas e ações para amenizar esse impacto. 

E foi em busca desse preparo que chegamos até a RH Clock-in. Buscamos o máximo de informação 
possível sobre os processos de recrutamento europeus, prazos, documentações, moradia, valores, 
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grupos no facebook e fontes brasileiras na Europa com depoimentos e indicações de quem já havia 
feito este caminho. Não são muitas as opções, justamente por isso o nome da RH Clock-in chamou 
nossa atenção. Além de aparecer em diversos posts, a empresa parecia já ter um pequeno 
histórico com participantes desses grupos e inclusive conseguimos contatar pessoas que nos 
confirmaram sua procedência e o trabalho sobre Carreira na Europa. 

Decidimos então, entrar em contato com a Valéria para tratar algumas informações iniciais, mas 
principalmente para “sentir” se teríamos uma pessoa nos ajudando e não apenas uma empresa. E 
foi exatamente o que recebemos. Além de um atendimento extremamente atencioso, ela tem 
uma abordagem humana, entendendo as dificuldades de estar em outro país e flexibilizando o 
contrato aos diversos imprevistos. Inicialmente contratamos a preparação do currículo, LinkedIn 
e a Carta de apresentação (sim, é diferente e é necessário MESMO) e posteriormente os Serviços 
de Recolocação Profissional, incluindo aí pequenos empregos temporários até que eu assinasse 
um contrato em tempo integral.  

E no meio disso tudo, todas as pequenas tarefas que você nem imagina, pude receber da Valéria, 
como traduzir os sites de recrutamento para cadastrar o meu currículo (no meu caso em alemão), 
interpretar e analisar as vagas (o diabo está nos detalhes) e o Coaching para as entrevistas na 
Europa (o que é muito diferente do Brasil).  

Para nós, foi exatamente o que precisávamos em questão de valores, atenção, empatia e 
flexibilidade. É claro, a iniciativa, a disciplina e a coragem vem de você, mas entre tantos desafios, 
a RH Clock-in é definitivamente uma das peças necessárias para este grande começo e 
planejamento. Eu recomendo pelo menos um primeiro contato, onde você possa esclarecer suas 
dúvidas, tenho certeza de que irá lhe ajudar.  

Eduardo Gugelmin – Nuremberg / Alemanha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rhclockin.com/agendeseuhorario
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O QUE AS EMPRESAS 

EUROPEIAS BUSCAM 

Venha descobrir se você tem o perfil para trabalhar nas melhores 

empresas da Europa 

A principal habilidade que você precisa adquirir para conseguir trabalhar em uma grande empresa 
na Europa não é somente uma graduação ou título acadêmico, pois isso os profissionais europeus 
possuem, e na maioria das vezes conquistado por uma universidade de grande renome mundial. 

A Europa busca em primeiro lugar uma diferenciação profissional. Além de um ótimo 
conhecimento técnico na sua área de atuação, é necessário possuir uma base cultural ampla com 
flexibilidade de adaptação, saber trabalhar bem em equipe e em ambientes marcados pela 
diversidade, assim como ter conhecimento em programas específicos que tenham relação com a 
sua área de profissional. E sem dúvidas, um bom domínio de um segundo idioma, sendo o inglês 
o mais exigido atualmente.  

As empresas tentam detectar em seus candidatos potenciais, além do conhecimento, a sua 
capacidade de aumentar a produtividade e melhorar o resultado da empresa. Toda a empresa que 
tem uma situação financeira favorável visa o crescimento do seu lucro. Sendo assim, os 
profissionais mais buscados pelos recrutadores internacionais, possuem o seu perfil voltado para 
resultados, possuem características e habilidades que possam estabelecer relações interpessoais 
saudáveis, compartilhar conhecimento e são capazes de promover conexões em busca da 
constante inovação, e essa inovação pode ocorrer dentro das organizações. 

Dentro deste contexto, pode-se dizer que o perfil exigido pelo mercado internacional é de um 
profissional polivalente, aquele que possui competências técnicas e que ainda consiga ter uma 
visão abrangente de mercado, capaz de visualizar a empresa de forma global, e que consiga na 
sua atuação, minimizar e resolver os problemas que surgirem. 

No mercado de trabalho internacional existe a necessidade de profissionais completos. 
Profissionais que consigam juntar as suas competências técnicas com suas características 
pessoais, tendo em vista que, as empresas perceberam que sua maior rentabilidade não está em 
equipamentos ou bens materiais, mas sim no capital humano. A rentabilidade e o sucesso de uma 
empresa estão baseados atualmente nas pessoas, nas equipes, no time que faz o negócio 
acontecer, proporcionando um maior desenvolvimento para a empresa. 
 
Confira abaixo as principais competências comportamentais mais procuradas pelas empresas 
no mercado europeu e aumente já as suas chances de realizar este sonho! 
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Integridade e coerência 

Revela a sua capacidade de se relacionar no ambiente profissional. 

Flexibilidade 

É a atitude para lidar com os imprevistos e contornar os momentos de crise. Para isso, tem que se 

“treinar” a improvisação. Nem tudo que saia do seu controle pode ser ruim. 

Autoconfiança e autoconhecimento 

Essas habilidades são importantes para você assumir riscos e ter segurança. São ótimas para o espírito empresarial, 

preparando o candidato para ser um líder na sua área de atuação. 

Intuição 

Deixar guiar-se pela sua intuição pode ajudar a livrar problemas rapidamente, quando há pouco tempo, e ajuda a 

melhorar sua capacidade de criação.  

Capacidade crítica 

Habilidade para analisar criticamente as tarefas que são delegadas a você é muito importante. Todo projeto ou 

trabalho que você se envolve tem seus prós e contras. 

Competitividade 

Ter metas claras, não se deixar conformar em chegar ao objetivo comum. Você deve estar preocupado 

em realizar um ótimo trabalho, ir além dos objetivos determinados 

Compreensão 

Refere-se a compreensão e domínio da cultura da organização, otimizando o relacionamento de todos aqueles que 

trabalham, para ter um bom relacionamento com colegas, clientes e fornecedores 

Iniciativa 

Serve para tornar as ideias boas em prática. É agir com velocidade e inovação. Busque estar informado sobre as 

tendências na sua área de atuação. 

Compreensão interpessoal e empatia 

Ter sensibilidade para lidar com todos e tornar-se o líder do grupo graças a sua empatia. Relacionamento no ambiente 

organizacional é tudo. 

Visão no cliente 

Descobrir os desejos ocultos, investir tempo sobre as necessidades das outras pessoas e clientes, e 

detectar aquilo que satisfaz o cliente. Uma peça fundamental para ser um candidato ideal. 
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MELHORES EMPRESAS 
PARA TRABALHAR 

Você já ouvir falar sobre o GPTW - Great Place to Work? 

 

O Great Place to Work é um prêmio a nível mundial que anualmente seleciona as melhores 
empresas para se trabalhar na Europa. O trabalho do GPTW começou na década de 80, 
com Robert Levering. Em 1997 ele e sua equipe, começaram a elaborar listas com as Melhores 
Empresas para se trabalhar. A primeira lista lançada em todo o mundo foi no Brasil, e atualmente 
circula em mais de 50 países. 

Hoje o principal objetivo do ranking de empresas do GPTW não é dar somente prêmios, mas 
sim divulgar os bons exemplos e estimular outras empresas a melhorar seu ambiente de trabalho. 
É uma forma de chamar a atenção da sociedade do quanto é importante um bom ambiente de 
trabalho focado na Gestão de Pessoas, uma gestão humanitária, que apesar de buscar resultados, 
visa também a qualidade de vida de seus colaboradores.  

Manter os colaboradores motivados e com qualidade de vida no trabalho, é quase uma obrigação 
nas empresas europeias. Apesar do stress do dia a dia, investindo na motivação de seus 
funcionários, as empresas europeias aprenderam que cultivar o senso de comunidade é 
fundamental na gestão de negócios, trabalhando assim com foco no trabalho em equipe, 
beneficiando ambos os lados, tanto empregadores como colaboradores.  

Logo abaixo você vai conferir o Ranking recém-lançado das 25 Melhores Empresas para se 
trabalhar na Europa, o que também representa que o trabalho em equipe está associado à 
percepção positiva dos colaboradores. Para estes colaboradores, isso também prova que o seu 
local de trabalho é também um ótimo ambiente para o desenvolvimento de suas carreiras. O Great 

Confira abaixo a lista das 25 Melhores Multinacionais para se trabalhar na Europa em 2016. 
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O objetivo do GPTW é construir uma sociedade melhor, ajudando empresas a transformar seu 
ambiente de trabalho. A empresa oferece também diversos eventos ao longo do ano. Se você tem 
interesse em participar, acesse aqui e confira os próximos eventos do Great Place to work. 

http://www.greatplacetowork.com.br/institucional/eventos/
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BLOG CARREIRA NA 
EUROPA 

Blog com muitas dicas sobre busca de vagas e como trabalhar e 

seguir sua Carreira na Europa 

Seguir uma Carreira Internacional é o sonho de muitos 
profissionais, mas somente 20% destes profissionais 
seguem em frente para alcançar este objetivo. A principal 
habilidade que você precisa adquirir para conseguir 
trabalhar em uma empresa internacional é buscar 
conhecimento e manter-se informado.  

Eu Valéria Barros em conjunto com a Rafaela Bello, 
transformamos anos de nossa experiência em Gestão de 
Pessoas e Carreira no exterior, em um Blog, que chamamos 
de Blog Carreira na Europa.  

O nosso objetivo com o Blog, é oferecer conteúdo, dicas e 
artigos sobre: 

 Como buscar vagas e emprego na Europa 
 Como fazer entrevista de emprego com recrutadores 

internacionais;  
 Como preparar a documentação para aplicar para vagas 

no mercado europeu;  
 Coaching de Carreira Internacional;  
 Carreira e vida na Europa 
 Dicas de Recrutamento 
 Dicas de Coaching para Carreira Internacional 
 Dicas de estudos na Europa 
 Como buscar vagas e emprego na Europa 
 
Dicas de profissionais experientes que vivem esta jornada 
diariamente, compartilhando com você as experiências e 
sobre Carreira na Europa, com muitas informações úteis que 
vão lhe ajudar e guiar você nesta nova jornada de vida e 
carreira no exterior.  
 

 

Valéria Barros 
Consultora Internacional de Carreira 

Rafaela Bello 
Consultora & Coaching Internacional 
de Carreira 

Visite o nosso Blog e confira! 

http://www.rhclockin.com/blogcarreiraneuropa
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COMO A RH CLOCK-IN PODE LHE AJUDAR NA 
SUA CARREIRA NA EUROPA? 
O principal objetivo da RH Clock-in é ajudar você a seguir a sua Carreira na Europa. Nós estamos 
aqui para lhe orientar e guiar nesta nova etapa, avaliando os pontos principais para iniciar uma 
carreira internacional. 

Oferecemos serviços diferenciados voltados para o mercado europeu, baseado em experiências 
próprias de imigração e Carreira Internacional dos nossos Consultores, como: 

 Planejamento Internacional de Carreira 
 Currículo profissional: avaliação e revisão para buscar vagas na Europa 
 Carta de apresentação: Cover Letter para modelo europeu  
 Busca de vagas e oportunidades na Europa ou Brasil 
 Revisão ou criação de perfil no LinkedIn, voltado para o mercado internacional 
 Coaching de Carreira para avaliar suas metas e objetivos para trabalhar na Europa 
 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 

Se você tem mais dúvidas sobre Carreira na Europa, nós oferecemos a Primeira Consultoria 
Gratuitamente, onde em um encontro online com um Consultor Internacional de Carreira, vamos 
esclarecer suas dúvidas sobre morar e trabalhar na Europa, analisando a sua trajetória profissional 
e as suas chances de conseguir uma oportunidade de emprego no mercado Europeu.  

Para o agendamento da sua primeira consultoria gratuita, visite o nosso site, ou clique aqui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quer saber mais sobre o 

nosso trabalho e a nossa 

Consultoria? 
 

Clique aqui e entre em contato! 

 

 
 

Siga a gente nas Redes Sociais! 

http://www.rhclockin.com/
http://www.rhclockin.com/contato
https://www.linkedin.com/company/10964508?trk=vsrp_companies_res_name&trkInfo=VSRPsearchId:1012083251479060336482,VSRPtargetId:10964508,VSRPcmpt:primary
https://www.facebook.com/rhclockin
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Magazine “Sua carreira na Europa” 

Nr.1 | Setembro/16 

Edição: Valéria Barros 

Texto e conteúdo: Valéria Barros e Rafaela Bello 

GUIAS e PASSO A PASSOS criados com base nas dúvidas e dificuldades de nossos 

clientes. 

Questões respondidas e com todas as informações para lhe auxiliar na sua busca 

por um emprego na Europa. 

Visite o nosso site e garanta já o seu! 

 

Confira 

nossos 

Ebooks! 

 50 Perguntas e Respostas para 

quem quer seguir Carreira na 

Europa 

 Guia com 29 perguntas e 

Repostas sobre “Como utilizar o 

Linkedin para buscar vagas na 

Europa” 

http://www.rhclockin.com/

