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Curriculum vitae em linha

Nesta atividade, sugere-se primeiramente a explora-

ção e identificação das características determinantes 

para a elaboração de um Curriculum Vitae (CV) que 

marque a diferença. Partindo desse conhecimento, 

propõe-se a exploração dos recursos disponibiliza-

dos no site Europass e, por fim, a elaboração de um 

CV online, fazendo uso do editor em linha especifi-

camente concebido para apresentar competências e 

qualificações de forma clara e eficaz.  

Atualmente, com as exigências de 

um mercado de trabalho em con-

tínua evolução, o CV constitui uma 

ferramenta de marketing pessoal 

indispensável para quem procura 

novas oportunidades de trabalho!

Uma particularidade muito interessante do editor em linha Europass que aqui se pro-

põe para a edição do CV, disponível em língua portuguesa em https://goo.gl/efVRpk,  

é o facto de não ser necessário fazer qualquer subscrição do serviço, tornando-a uma 

ferramenta verdadeiramente acessível e aberta a todos!

 → Reconhecer a importância de um CV bem estruturado para conse-

guir um emprego.

 → Localizar e explorar recursos e ferramentas que facilitam a apresen-

tação das qualificações e competências de qualquer cidadão europeu. 

 → Criar um CV recorrendo ao editor em linha da Europass.

 → Exportar o CV criado online, selecionando um formato que facilite 

atualizações posteriores.

Justificação

Notas & Links para ferramentas

Descrição Breve

Aprender o quê?

Recursos necessários
Equipamentos: Computador com ligação à Internet
Aplicações: Portal Europass / Editor em linha Europass Produção Dia-a-dia
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Partindo das vivências e experiências dos adultos, proponha uma discussão 

que leve à identificação das características determinantes para a elaboração 

de um CV que marque a diferença. Uma boa ideia para estimular a discus-

são poderá passar por analisar um dos muitos exemplos de CV preenchidos 

de acordo com o modelo e instruções definidos pela Europass.

Entretanto, reserve um tempo para que os adultos, individualmente ou em 

pequenos grupos, explorem as informações e os recursos disponíveis no 

Portal Europass (https://europass.cedefop.europa.eu/pt/home), apoiando 

esta tarefa conforme as necessidades de cada um. 

Familiarizados com os recursos, peça-lhes que acedam ao editor em linha 

Europass e preencham os campos predefinidos para a elaboração do CV. 

Lembre-lhes que todos os campos predefinidos são opcionais, pelo que os 

que não forem preenchidos serão automaticamente removidos.

Finalizada a edição online do CV, peça aos adultos para descarregarem o 

ficheiro criado, selecionando o formato que lhes pareça mais adequado, 

assim como o local para onde pretendem exportar o ficheiro (computa-

dor, e-mail, Dropbox, Google Drive, OneDrive). Importante será lembrar-

-lhes que somente os ficheiros no formato “Adobe® XML Europass PDF 

+ Europass XML” podem ser importados e atualizados online, numa fase 

posterior, no editor Europass, pelo que esta será a opção mais indicada para 

proceder posteriormente à atualização do CV.

Termine a atividade propondo uma discussão em grande grupo sobre as 

aprendizagens realizadas, considerando os objetivos previamente definidos.

Como alternativa à edição online, poderá descarregar previamente 

os documentos disponibilizados no Portal Europass, designada-

mente o modelo e respetivas instruções, disponibilizadas em língua 

portuguesa em https://goo.gl/FVhNC4. Esta opção é especialmente 

interessante para os casos em que a velocidade da ligação à Internet 

é lenta, assim como nos casos em que os adultos ainda não se sentem 

muito confiantes na navegação e edição online. 

Antes de iniciar a tarefa de edição do CV, pode solicitar aos adul-

tos que sistematizem determinadas informações previamente, 

nomeadamente as que dizem respeito à experiência profissional, 

listando as datas, as funções ou cargos ocupados, nomes e moradas 

dos empregadores, principais atividades e responsabilidades, etc. 

seguindo as orientações definidas no próprio modelo. Esta tarefa 

de preparação será especialmente útil para os adultos que possuem 

já uma vasta experiência profissional. Se optar por fazer isso no 

contexto de formação, será necessário prever mais tempo para a 

concretização desta atividade.

Como sucede em muitos casos, o site 

Europass utiliza cookies, permitindo 

que o sítio Web memorize as ações 

e as preferências dos seus utiliza-

dores. Por questões de privacidade 

e segurança é conveniente eliminar 

periodicamente os cookies, configu-

rando o navegador que utiliza para 

removê-los sempre que é encerrado, 

por exemplo. A gestão de cookies 

varia ligeiramente de navegador 

para navegador, mas encontrará na 

Internet várias ajudas para cada caso. 

Confira, por exemplo, os procedi-

mentos indicados pela Microsoft em 

http://goo.gl/aV5Zfn.

Sugestões & Dicas

Passos

Segurança &
Identidade Digital

Discutir de forma orientada
sobre a importância do CV 

Explorar o Portal Europass

Criar e editar o CV online

Exportar/descarregar o CV criado

Refletir sobe as
aprendizagens realizadas

Analisar um exemplo de CV

2 sessões com a duração de, pelo menos, 1 hora


