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Ter um currículo pronto para preencher torna mais fácil, e muito, disputar sobre a possibilidade de um mercado de trabalho. Os modelos disponíveis para download valorizam uma variedade de perfis, desde um aluno sem experiência até um profissional no auge de sua carreira. É sempre mais fácil usar
um modelo pronto, mas certifique-se de ajustar seu currículo. Inclua informações relativas à vaga desejada e aumente suas chances de ser convocado para uma entrevista. Os modelos não apresentam apenas o design como diferencial. Em muitos casos, eles também orientam o candidato sobre a
criação e revisão dos currículos, seguindo a estrutura básica. Com essa facilidade, você só tem trabalho a fazer na configuração do conteúdo do documento, e você não precisa se preocupar com design ou formatação. Abra o arquivo google Docs ou Word. Preencha campos vazios ou altere as
informações que ilustram cada parte do documento. O currículo ideal deve incluir informações de contato, finalidade profissional, experiência, treinamento e habilidades. Em alguns casos, também é importante incluir um resumo profissional e informações adicionais. E não se esqueça de adicionar
palavras-chave ao seu currículo, pois eles atraem a atenção dos empregadores durante a triagem. Uma vez que suas informações pessoais são incluídas no modelo de currículo, é uma boa ideia revisar e ter certeza de que está certo. Com edições tiradas no arquivo .doc ou .docx, você deve salvá-lo
no PDF. Este é o melhor formato para imprimir ou enviar um currículo por e-mail. Modelos de resumo para baixar e preencherA Via Carreira montou uma seleção com 60 modelos de currículo para preencher. Escolha o que melhor se encaixa no perfil de trabalho que você está procurando.1 - Um
resumo simples e completo Do qual o modelo não tem gráficos ou ícones, mas cumpre seu papel de apresentar informações de forma organizada. O candidato só precisa ajustar as informações de acordo com seu perfil. Baixar o modelo Linhas Horizontais divide seções deste currículo que podem
comprimir todos os dados em uma única página sem tornar a leitura tediosa. A última parte do resumo é para referências.  Download template3 - Programa de Treinamento de Perfil LongoÉ um modelo com bom design ideal para profissionais com experiência e que precisam colocar grandes conquistas
na carreira em uma página. A seção de experiência aparece bem no topo do currículo, a fim de facilitar o trabalho dos recrutadores. A área reservada para o currículo é grande e permite que você contenha um monte de texto.  Modelo de download4 - Currículo básico e organizadoÉ um programa de
treinamento marcado pela simplicidade, mostra como as informações profissionais devem ser organizadas na folha A4. Sem gráficos e Com serif torna o modelo mais sério.  Baixar o modelo5 - Um simples resumo com nomes de seção na lateral neste modelo, o nome de cada seção aparece no lado
esquerdo, com o objetivo de organizar os dados e facilitar a leitura.  Baixar modelos, tamanho da fonte e separação da seção facilita a leitura de todas as partes do currículo. Não há efeitos visuais, nem foto-quadro. Imprima tinta preta.  Baixe o modelo7 - Programa de treinamento com foco em
resultados Para editar este currículo no Word ou no Google Docs, basta escolher o texto que deseja substituir e inserir suas informações. Cada experiência profissional é acompanhada de resultados. As conquistas são inseridas em tópicos para fácil leitura. O último item, Interesses, permite incluir
hobbies e atividades com as quais o candidato tem afinidade.  Modelo de download8 - Programa de treinamento limpo e organizadoProjeto este currículo está pronto para ser preenchido dividido em duas colunas do mesmo tamanho. No lado esquerdo temos uma área reservada para currículos,
treinamento e dados de fundo. No lado direito, o recrutador encontrará dados sobre experiência profissional e habilidades.  Download template9 - Currículo que enfatiza conquistas No início deste currículo, há um espaço exclusivo para escrever um pequeno parágrafo sobre conquistas profissionais. Em
seguida, o candidato deve trazer habilidades básicas, atribuições prévias, treinamento e idiomas.  Carregar o modelo e editar o Resumo da Foto não costuma ser usado, mas algumas empresas ainda pedem ao candidato para anexar a foto. Este modelo cv simples tem um espaço reservado para
incluir 3×4 imagens. Outra característica do modelo é a seção Indicação, que permite especificar o nome de um profissional que compartilhará informações positivas sobre você, bem como detalhes de contato. Download do modelo11 - Um currículo que enfatiza a formaçãoO modelo representa a
aprendizagem através da experiência, por isso é uma boa opção para estudantes ou profissionais com formação acadêmica significativa. Há uma seção especificamente reservada para listagem de realizações. Sem efeitos visuais.  Download template12 - Um currículo de duas páginas tem um perfil tão
extenso que eles não podem generalizar suas carreiras na página - eles precisam de mais espaço. Este modelo resume as qualificações por temas, experiência acadêmica, experiência e as principais atividades desenvolvidas. Essa é uma boa opção para quem tem experiência de mercado e já
trabalhou em diversas áreas.  Download do modelo13 - O currículo vigilanteLayout divide as informações em duas colunas, facilitando muito o processo de leitura. A área de experiência se destaca e estava localizado no lado direito.  Download do modelo14 - Currículo de iniciantesQueo tem pouca
experiência no mercado, deve iniciar o currículo por parte de qualificações e treinamentos. Abaixo está uma seção de Experiência e Atividades que pode incluir experiências como voluntariado, participação em uma empresa júnior e estágios. O design é simples e funciona para todas as áreas. 
Download modelo15 - Currículo para quem não tem experiênciaO trabalho não destaca tanto os trabalhos anteriores, como sim o propósito, conhecimentos gerais, treinamento e cursos extracurriculares. As informações são apresentadas de forma flexível, pontual e facilmente compreendida. Baixar
modelo16 - O currículo caixa/vendedor é ideal para candidatos com escolaridade básica (antes do ensino médio), mas que tenham feito cursos adicionais e queiram enfatizar seus conhecimentos.  Baixe o modelo A partir de duas páginas, este currículo foi criado especificamente para o cargo de
gerente financeiro. O candidato se concentrou não apenas nas seções básicas, mas também em itens como experiência internacional e treinamento adicional. Baixar modelo18 - Programa de treinamento para gerenciar posiçõesEste modelo com design simples tem seções pré-determinadas. O
candidato só precisa preencher campos vazios com suas informações. Em termos de experiência, a ênfase é em atividades e conquistas.  Modelo de download19 - Currículo estudantilOssos tornam o layout curricular mais moderno e ajudam a organizar seções. O aprendizado vem primeiro porque tem
mais notoriedade do que experiência profissional. Download do Modelo20 - Programa de formação para estágio Neste modelo educacional, como o candidato não tem experiência no mercado, a experiência listada está relacionada às atividades do ambiente acadêmico. Você pode se inspirar neste
modelo e criar um currículo incrível. Download do modelo21 - Currículo Executivo Este modelo cv foi criado pela FLOW Executive Finders, uma consultoria de escolha executiva. Apresenta não apenas seções para preencher, mas também uma bunda explicativa sobre como cada parte do currículo deve
ser feita. Ideal para quem quer assumir posições de liderança.  Baixe o modelo e edit22 - O currículo para o cargo de diretorKakai foi preenchido com o exemplo de um candidato real, mostrando como as conquistas podem ser inseridas no campo da experiência. Juros e quantias em dinheiro aparecem
nas descrições, fazendo os olhos dos recrutadores brilharem.  Download modelo23 - Currículo para Carreira Acadêmica O modelo é totalmente focado na educação, por isso apresenta não apenas o currículo, mas também Títulos, Experiências relacionadas ao ensino e publicações e artigos. Perfeito
para aqueles que para assumir o cargo de professor universitário.  Baixe o modelo24 - Currículos modernos e sóbrios Dedica seu currículo entre outros, vale a pena olhar para o design. E isso não significa usar um layout colorido - você pode fazer um currículo bem formatado, moderno e sóbrio. O
segredo está no bom uso de cores neutras e escuras.  Download de modelo25 - Currículo minimalista com duas colunas De Layout Moderno organiza conteúdo em duas colunas, com os nomes das seções marcadas nas laterais. Seu design torna a leitura mais fácil e agradável e você pode espremer
um monte de informações em uma folha. Há até uma pequena seção para Links. Baixar o modelo26 - Currículo minimalista com informações de barra lateral que serão inseridas na página da manchete aparece na barra do lado esquerdo da folha. As habilidades são ilustradas com a ajuda das barras
do progresso. Download do modelo27 - Currículo puro e organizado Além do visual minimalista que atende todas as áreas de atuação, este modelo de treinamento também traz um espaço especial para a inclusão das redes sociais. As seções a serem preenchidas são Experiência e Aprendizado.
Download modelo28 - Currículo femininoO currículo feminino difere dos outros por causa de sua moldura rosa. Essa é uma boa opção para quem compete por trabalho na área de estética ou beleza.  Download Model29 - Jovem Aprendiz Estudante não tem experiência profissional, por isso inicia sua
carreira no mercado de trabalho. Na redação do currículo, recomenda-se que sejam examinados treinamentos e qualificações para compensar a falta de empregos anteriores. Este modelo cv é ideal para jovens estudantes.  Baixe o modelo30 - Programa de treinamento Para ensinar o programaDite
formatação simples, este currículo é objetivo, claro e reto. A falta de experiência profissional é compensada pela seção de cursos adicionais.  Baixar o modelo31 - Fácil de ler o currículo com detalhes azuis e gráficos, este currículo torna as informações de leitura muito mais agradáveis. O recrutador vai
bater no seu olho e entender o seu perfil.  Baixar o modelo32 - Currículo com campo de idiomas Deseja destacar línguas estrangeiras? Então use este modelo de currículo. A seção Idiomas fica ao lado da Experiência, por isso não passará despercebida.  Download do modelo33 - Um currículo que
enfatiza habilidades e perfilO documento não destaca a experiência, mas sim o currículo profissional e as habilidades. Este é um bom exemplo para estagiários e profissionais no início de suas carreiras.  Modelo de download34 - Currículo em InglêsSem o presente com formatação básica, este currículo
apresenta de forma organizada informações Você só tem problemas para personalizar suas informações. Não sabe como preenchê-lo? Veja o guia passo a passo.  Baixar o modelo35 - Currículo de vigilância fácil de preencher Depois de fazer um curso de vigilante, você precisa preparar um currículo
assertivo e buscar oportunidades de emprego. Este modelo é muito objetivo e fácil de preencher.  Download do modelo36 - Vendedor do site da loja tem alta capacidade no Brasil. Para mudar a situação em relação à competição, você precisa fazer um bom currículo. Os candidatos devem destacar
algumas habilidades, como saber lidar com riscos, trabalho em equipe e metas. Download do modelo37 - Currículo para Profissionais Iniciantes Este modelo foi construído com um exemplo falso, para que você possa entender melhor como cada seção deve ser preenchida.  Baixe Model38 - Programa
de Treinamento de Assistente AdministrativoQue quer ocupar uma vaga como assistente administrativo, você deve criar um currículo claro e generalizado, focado na experiência. Também é importante destacar algumas habilidades, como o domínio do Office Suite.  Baixar o modelo39 - Programa de
treinamento com informações adicionaisTrabalho, cursos adicionais, experiência no exterior... esses elementos tornam o currículo mais atraente aos olhos de qualquer funcionário. Este modelo tem uma seção bem definida e subdividida de Informações Adicionais.  Download do modelo40 - Defensor do
currículo da região pede um currículo sério com informações objetivas. Esse modelo é um exemplo real de um candidato que quer ocupar o cargo de advogado em uma empresa.  Baixar modelo41 - Currículo Cronológico Linhas Pontilhadas que delimitam seções de experiência e educação reforçam a
ideia de um formato cronológico. Esse tipo de currículo é interessante para quem quer enfatizar o progresso na carreira.  Download do modelo42 - Currículo com um visual simples e coloridoEsto currículo colorido é adequado para profissionais que trabalham em áreas criativas, como designers e
anunciantes. O layout é dividido em duas colunas, a primeira das quais dá indícios de habilidades e qualificações de currículo.  Download do modelo43 - O currículo é limpo com formato cronológicoO período de cada treinamento e experiência é marcado dentro da barra de cores à esquerda, o que
melhora o formato cronológico do conteúdo. Este é um bom projeto para enfatizar o crescimento profissional.  Download modelo44 - Programa de treinamento com três colunasO informação é distribuído em três colunas, aproveitando ao máximo o espaço na página. Outra característica deste layout é a
localização vertical do endereço e informações de contato. A seção De Prêmios é ideal para destacar conquistas e surpresa Baixar modelo45 - Programa de treinamento com plano de design monograma, este currículo difere de outros monogramas no topo. Também reúne todas as seções importantes
para um currículo ideal.  Baixar modelo46 - Currículo com linhas horizontais Modelo simples com linhas horizontais - perfeito para quem não gosta do formato com colunas. Cada seção coleta dicas de como preencher corretamente. Download do modelo47 - Currículo com cronogramaO CV apresenta
uma trajetória profissional através do tempo. A posição da página é a paisagem que torna os documentos diferentes dos outros.  Download do modelo48 - Programa de treinamento com infográfico infográfico existe com o objetivo de vincular informações verbais e não verbais para facilitar a
compreensão da mensagem. Essa estratégia também pode ser colocada em prática no currículo, especialmente se o seu objetivo é transmitir a imagem de alguém criativo.  Download do modelo49 - Currículo com fundo cinza O CV não precisa necessariamente ter um fundo branco. Você pode apostar
em uma cor diferente e ao mesmo tempo discreta, como no caso do cinza claro.  Download do modelo50 - Programa de treinamento com espaço para currículoIntoseso design, o perfil profissional ganha fama no topo do currículo e detalhes de contato na folha de rodapé. O conteúdo é todo centrado,
sem colunas.  Download do modelo51 - Programa de treinamento com espaço para hobbies Não é muito comum, mas alguns modelos de currículo têm espaço reservado para adicionar um hobby preferível. Assim, a empresa conhece um pouco mais sobre o perfil e gostos do candidato.  Baixe o
modelo52 - Currículo com venn ChartIndest de destacar suas habilidades com uma lista, você pode preparar um gráfico venn. Essa visão gráfica de uma forma mais interessante mostra o conhecimento técnico que você domina. Modelo de download53 - Programa de treinamento com o progresso das
barras de progresso existem no desenvolvimento de currículos para sinalizar o nível do domínio de uma determinada ferramenta ou habilidade. Também ilustra o nível de proficiência linguística. Baixar modelo54 - Currículo minimalista em inglês Este modelo CV tem a boa vantagem do espaço da folha
A4 dividindo o conteúdo em duas colunas. Existem três áreas para experiência profissional e três áreas para treinamento que podem ser preenchidas de acordo com o seu perfil. É um design limpo e minimalista com letras cinzas.  Baixar o modelo55 - Resumo e carta de apresentação Neste documento
temos um currículo e uma carta de apresentação com o mesmo design. Você só precisa baixar, personalizar com suas informações e imprimir. Esta é uma criação do Microsoft1. Baixar o modelo56 - Currículo tradicionalBast e elegante, este modelo retoma para todos A fonte georgiana, do serif,
transmite mais seriedade ao empregador.  Baixar o modelo57 - Um currículo fresco, leve e objetivo com tons de azul e uma boa fonte para leitura, este currículo é perfeito para encontrar trabalho em qualquer área.  Download do modelo58 - Currículo vintageO design foi criado por Pamela Ricci, com o
objetivo de deixar um currículo com um visual mais vintage. Os dados profissionais são apresentados de forma organizada, seguindo a linha horizontal. Boa sugestão de modelo para imprimir ou criar um PDF e enviar um currículo por e-mail.   Padrão de download59 - Currículo organizado e limpoA é
um modelo simples que fornece leitura agradável e pode organizar informações dentro de uma única folha A4. Há espaço para anexar uma foto, se necessário.  Baixar o modelo60 - Currículo bonito e modernoOr quem quiser se candidatar a uma vaga, pode aproveitar este modelo bonito e moderno. Há
uma área para preencher com as soft skills que você tem. O nível de habilidade é demonstrado com gráficos. Baixar o modelo Still tem dúvidas sobre como preencher um currículo? Aqui está o guia completo. Fontes:1Microsoft Corporation. Modelos de escritório. S.L.: Microsoft, c2020. Disponível em: .
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