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CADASTRO PARA CONCORRER A VAGA DE ESTÁGIO - PARTE 1 
OLÁ! Você irá preencher o questionário abaixo candidatando-se à uma vaga de estágio remunerado. A 

GVP preza muito pelos seus estagiários e busca selecioná-los da maneira mais justa possivel, 

independente de indicações ou demais fatores externos!

Queremos que você responda os campos do questionário da forma mais coerente e verdadeira possível, 

evitando assim surpresas desagradáveis no decorrer do processo de qualificação e seleção!

O Processo é composto de 3 Fases classificatórias e eliminatórias.

Fase 1: Preenchimento do Formulário:

O Candidato deverá preencher o formulário, sem nenhuma consulta a terceiros nem à própria empresa. 

A sua capacidade de interpretação das perguntas, faz parte integrante do processo seletivo. 

Fase 2: Dinâmica e Entrevista:

Caso seja aprovado na Fase 1,  o candidato será contatado por email para entrevista e dinâmica de 

grupo.

Fase 3: Entrevista com Direção da Empresa:

Caso seja aprovado na Fase 2, o candidato será contatado por email para entrevista com o corpo diretor 

da empresa. 

Observações:

Após preencher o formulário o candidato deverá enviá-lo por email para: webmaster@gvpbrasil.com.br

Se faltar espaço para responder as perguntas utilize quanto espaço precisar em documentos do Word 

mas salve-os como pdf.

Não adianta ligar nem mandar emails para a empresa! O processo de triagem e seleção de nossos 

estagiários é administrado por empresa distinta da GVP. Caso vc tenha sido selecionado NÓS 

entraremos em contato com você exclusivamente por email

Atenciosamente,

Comissão de Seleção.



CADASTRO PARA CONCORRER A VAGA DE ESTÁGIO

ENTREVISTA 

Último salário ou salário atual:  Trabalha atualmente: (  ) Sim  (  ) Não 

Referência profissional: 
Nome:        Empresa:  Telefone: 

Cite as últimas empresas e cargos em que trabalhou: 
1- 1- Empresa:_________________________  Cargo:____________________   Período: __________________ 

2- Empresa: ________________________  Cargo: ____________________  Período: __________________ 
3- Empresa: _________________________  Cargo: ____________________  Período: __________________ 

Em qual cargo trabalhou e mais gostou? Porque? 

Em quais outras atividades atua ou já atuou? 

Quais os cursos que realizou e áreas que realmente domina que o credenciam para esta vaga?

COMPLETE AS FRASES: 

Quando ainda não me conhecem as pessoas pensam que eu... 

As pessoas que realmente me conhecem sabem que eu... 

O maior erro que já cometi foi... 

DADOS PESSOAIS – PREENCHER TODAS AS QUESTÕES 

Nome Completo:  Data de hoje: _____/_____/____ 

Nome do Pai: Nome da Mãe: 

CPF:  RG: Estado onde tirou RG: 

Celular (só com WhatsApp):
Data Nascimento:  Idade: Local onde nasceu: 

Endereço: Bairro: 

Faculdade:
Estado Civil: 

Possui filhos? Quantos? Idade(s):
Religião: Vai à igreja? Qual? Com que frequência?:

Qual(is) área(s) de interesse? (Só marque se possui qualificação comprovada, cursa ou cursou na área).
(  )PCP (  )Comercial (  )Financeiro  (  )Contábil  (  )Serviços Gerais  (  ) Jurídico (  )MKT (  )DP (  )TI (  )Logística
 Outra: 

Possui algum conhecido na GVP? ________ (   ) Parentes     (   ) Amigos
Nome e setor onde trabalha: _______________________________________________________________ 

No futuro quero... 

Facebook: Instagram:

Curso:

Onde pretende estar e quanto pretende estar ganhando daqui a 2 anos?

Possui Veículo? Qual?

Renda Familiar:

Qtd SeguidoresQtd Seguidores



Assinal SOMENTE os softwares que REALMENTE domina ou áreas que possui RELEVANTE conhecimento:

(  ) Sem Rush
(  ) Campanhas Instagram
(  ) SEO
(  ) Programação HTML
(  ) Web Design
(  ) Programação JAVA
(  ) Programação Android
(  ) Programação Apple
(  ) Blogger
(  ) CRM Zen
(  ) Programação em ADVPL. Nivel______ 
(  ) Programação Php
(  ) Programação em C+
(  ) Google Calendar
(  ) Gmail
(  ) Google Webmaster Tools
(  ) Google Ad Sense
(  ) Google Analytics
(  ) Onedrive

(  ) Word
(  ) Excel - Programação em VBA
(  ) Excel Avançado
(  ) Excel Basiquinho...
(  ) Power Point
(  ) Skype
(  ) Adobe Photoshop
(  ) Adobe Illustrator
(  ) Adobe Acrobat
(  ) Adobe InDesign
(  ) Adobe Premiere Pro
(  ) Corel Draw
(  ) Painel Administrativo do Facebook 
(  ) Campanhas Facebook
(  ) Google Adwords
(  ) Whatsapp Web
(  ) Tinder
(  ) TODOIST
(  ) ERP Protheus

Todas as aptidões aqui assinaladas serão devidamente checadas e avaliadas por nossos especialistas, portanto pedimos que só 
assinale aquilo que realemente possui conhecimento, evitando assim, aborrecimentos posteriores.

O que me tira do sério é...

O trabalho para mim é...

Minhas 3 maiores qualidades:

Meus 2 piores defeitos:

O que você entende de Marketing Digital? 

Quais metodologias já usou ou conhece como PDCA, PMBOK etc. Descreva-as. 
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