Perguntas Genéricas de Entrevista de Emprego
1

Faça um breve resumo de sua experiência profissional.

2

Descreva 3 de suas maiores realizações.

3

Que tipo de decisão é mais difícil para você tomar?

4

Como você reage a mudanças?

5

Você já teve problemas de relacionamento interpessoal dentro de seu trabalho?

6

O que é uma situação estressante de trabalho para você?

7

Como seu chefe descreveria você?

8

Como seu subordinado descreveria você?

9

Quais são suas perspectivas profissionais? E no prazo de 5 anos?

10 Você tem preferência por trabalhar em determinada região geográfica? Por quê?
11 Qual o pior e o melhor patrão para se trabalhar?
12 Você consegue trabalhar sob pressão? Que tipo de pressão o incomoda mais?
13 Qual o foi o motivo do seu desligamento?
14 Qual sua pretensão salarial?
15 Fale-me sobre você?
16 Quais são os seus pontos fortes e pontos a desenvolver? E para a sua esposa (marido)?
17 O que você conhece de nossa empresa?
18 Por que você acha que nossa empresa deveria contratá-lo?
19 O que você considera como emprego ideal?
20 Por quanto tempo pretende trabalhar?
21 Você é um líder? Dê um exemplo?
22 Você pretende dar continuidade a sua educação? Como?
23 Quais são seus passatempos prediletos? Por quê?
24 Pode-me dizer como você administra suas finanças?
25 Qual a doença mais grave que você já teve?
26 O que você faz para se manter em boas condições físicas?
27 Você já vivenciou uma situação em que se viu forçado a tomar uma decisão contrária à sua vontade?
28 Dê um exemplo onde ficou evidenciada a sua capacidade de administrar frustrações?
29 Conte-me uma situação onde ficou clara sua capacidade de manter-se automotivado apesar das condições
serem adversas?
30 Fale-me de uma situação no trabalho em que você perdeu a calma ou ficou irritado.
31 O que é uma situação realmente estressante no trabalho?
32 Relate-me uma situação que você teve que inovar e obteve sucesso.
33 Alguma vez você implementou algo na empresa que não deu certo?
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