
O QUE ESCREVER NO CORPO DO EMAIL AO MANDAR UM 

CURRÍCULO? 
 

Alguns cuidados devem ser tomados para que o seu e-mail com o currículo não vire um spam. Muitos 

empregadores solicitam que os candidatos enviem currículos por e-mail, no formado .PDF ou .DOC.  

Como o documento será encaminhado por correio eletrônico, é muito importante que você se 

preocupe com o texto da mensagem que acompanha o anexo. 

O e-mail que envia o currículo é o primeiro contato que a empresa tem com você. Portanto, ele deve 

passar uma impressão agradável para que o recrutador veja seu currículo com bons olhos.  

Confira dicas valiosas de como escrever as informações certas no corpo do e-mail. 

 

01 TÍTULO / ASSUNTO DO E-MAIL 
 

Coloque a palavra “CV” ou “currículo” no título do seu e-mail, assim você elimina chances de ser 

ignorado sem ao menos ter a mensagem aberta. É interessante que o título possua a palavra CV, o nome do 

candidato e também a vaga que quer atingir.  

 

Por exemplo: CV José da Silva – vaga para assistente administrativo 

 

ATENÇÃO: algumas empresas fornecem um código da vaga que deve ser colocado no título para que seu e-

mail não vá para a lixeira. 

 

02 SAUDAÇÃO 
 

Cumprimentos informais devem ser evitados, como é o caso de “E aí? ” ou “Blz”. Além disso, 

saudações como “Bom dia”, “Boa tarde” ou “Boa noite” também não são apropriadas, afinal, você não sabe 

o horário que o recrutador vai ler sua mensagem. 

É recomendável que você comece sempre um e-mail com uma saudação educada ao seu recrutador. 

O mais indicado é começar com os cumprimentos “Olá” ou “Prezado”. Veja exemplos: 

 

“Prezado (Nome do gerente de contratação” 

“Olá (Nome do gerente de contratação” 

“Caro (Nome do gerente de contratação” 

 

ATENÇÃO: caso você não saiba o nome, a melhor alternativa é dirigir-se ao recrutador como “responsável 

pelo recrutamento.   “Prezado (a) responsável pelo recrutamento”. 

 

03 APRESENTAÇÃO 
 

No primeiro parágrafo é importante que você, de forma breve, apresente-se, diga qual a vaga você 

está se candidatando e como teve conhecimento da disponibilidade. Se tiver sido indicado por algum 

funcionário da própria empresa, mencione. O famoso QI (Quem Indica) é eficaz como uma recomendação 

de alguém de confiança. Por exemplo: 

 

“Meu nome é Alice Santos, sou administradora formada pela Faculdade de Tecnologia de Piracicaba do 

Centro Paula Souza e trabalho no ramo há dois anos, na área de financeira. Gostaria de me candidatar ao 

cargo de __________________conforme vaga divulgada no portal Vagas.com” 



 

Se tiver indicação, diga: “ Fui indicado à vaga por Fulano e gostaria de me candidatar ao cargo”. 

 

“Meu nome é Antônio Rodrigues, sou estudante do curso de tecnologia em alimentos pela Faculdade de 

Tecnologia de Piracicaba e trabalho no ramo há um ano. Fui indicado à vaga por XXXX e gostaria de me 

candidatar ao cargo de __________________ conforme vaga divulgada no portal Catho.com” 

 

04 SUAS QUALIFICAÇÕES 
 

Depois de se apresentar no primeiro parágrafo, é interessante você incluir informações sobre suas 

qualificações, cuidado para não ser redundante. 

No segundo parágrafo você deve, de forma objetiva, crie um texto bem resumido, dizendo por que 

você é qualificado para a vaga, como suas experiências profissionais anteriores podem contribuir para a 

empresa. Exemplo: 

 

“Trabalhei durante dois anos na empresa XXXX como estagiário na área de___________, gestor de 

produção e também na elaboração de relatórios técnicos e gerenciais. Portanto, possuo bagagem para 

desenvolver as atividades solicitadas e contribuir para o crescimento da empresa. ” 

 

ATENÇÃO: não se atente aos detalhes com relação aos dados profissionais, afinal, eles já constam no 

currículo. 

 

05 CONHECIMENTO SOBRE A EMPRESA 
 

É imprescindível que você estude a empresa a qual vai se candidatar antes de enviar o e-mail. 

Demonstrar que você conhece a empresa para a qual está se candidatando é uma forma de 

garantir mais créditos na hora da seleção.  Exemplo: 

 

“Gostaria de me juntar ao time da empresa XXXX por acreditar no trabalho que vem sendo desenvolvido, 

me identificar com o perfil dos projetos e por julgar que posso ser útil para a continuação do crescimento 

da empresa. ” 

 

ATENÇÃO: cuidado para não criar uma situação forçada, aborde um ponto de vista mais profissional e menos 

romantizado. 

 

06 AGRADECIMENTO E DESPEDIDA 
 

Agradeça antecipadamente a oportunidade de se candidatar. Coloque-se à disposição para sanar 

qualquer dúvida que aparece sobre você ou seu currículo, despeça-se cordialmente e deixe seus contatos. 

Exemplos: 

 
“Espero o seu contato para marcar uma entrevista. Obrigado pelo seu tempo’. 
 
“Muito obrigado pelo seu tempo e consideração”. 
 
“Obrigado pelo seu tempo e espero vê-lo em breve”. 
 
“Desde já agradeço pela oportunidade de me candidatar à vaga e coloco-me inteiramente à disposição 
para maiores explicações, caso seja necessário”. 



 

07 ASSINATURA 
 

 Depois de agradecer, inclua “Atenciosamente” ou “Cordialmente”.  Feito isso finalize a mensagem 

com a assinatura. Inclua nome, sobrenome, endereço do e-mail, telefone e perfil do Linkedin. Exemplo: 

 

“Atenciosamente (ou Cordialmente) 

 

José da Silva 

E-mail 

Telefone 

Linkedin” 

 

ATENÇÃO: É importante que você dê ao recrutador mais de uma forma de contato, caso ele não consiga 

entrar em contato por alguma das vias que você apresentou. Muitas pessoas deixam apenas o e-mail, mas 

se o recrutador ficar muito interessado e quiser falar com você de imediato o telefone celular é a melhor 

forma. Se ele tiver dúvidas e quiser conhecer mais sobre você antes de te contactar o Linkedin é uma 

excelente ferramenta. Deixe-as disponíveis e esteja atento para responder o quanto antes. 

 

DICAS MUITO IMPORTANTES 

 

• Cuidado com o seu e-mail. Se ele possui algum apelido ou pseudônimo (como 

claudio_gato@hotmail.com ou larissa_sampa@gmail.com) não o utilize. Faça outro mais profissional 

com o seu nome e sobrenome. 

 

• Fique atento à indicação de como enviar o seu CV. Muitas empresas estão com receio de abrir um 

documento em anexo. Na dúvida, os especialistas recomendam que você coloque o seu CV no corpo 

do e-mail para garantir que ele seja lido. Se você for indicado ou preferir mandar em anexo, mande 

em PDF e coloque o seu nome no arquivo como, por exemplo, Alice_Silva_CV.pdf para que fique mais 

fácil do recrutador encontrá-lo depois. 

 

• Revise o texto escrito no corpo do e-mail mais de uma vez. Se tiver dúvidas, pergunte a alguém que 

tenha melhor conhecimento em português que você. Mesmo se a pessoa não for melhor que você 

no português, há alguns erros que passam despercebidos por nós. Revise quantas vezes for 

necessário antes de enviar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXEMPLO DE E-MAIL PARA ENCAMINHAMENTO DE CURRICULO 

 

 

Assunto do E-mail: Vaga (nome da vaga) – Curriculum (Seu Nome) 

 

Texto do E-mal: 

 

Prezado (a), (Nome do Responsável pelo Recrutamento) 

 

Estou muito interessado em me candidatar ao cargo de (nome do cargo) anunciado no (nome do site onde 

foi divulgada a vaga). 

 

Como (informar seu trabalho de maior sucesso), com histórico comprovado (realizações relevantes e 

qualificadas), meu propósito é aprimorar minhas habilidades e usar os conhecimentos que possuo para 

ajudar (nome da empresa) a ter sucesso (especifique planos do empregador). 

 

Estou ansioso para conhece-lo pessoalmente e compartilhar minhas ideias sobre (como você pode ajudar a 

empresa com os objetivos que ela possui?). 

 

Anexei meu currículo. Se precisar de mais informações, entre em contato. 

Muito obrigado pela sua consideração. 

Atenciosamente, 

 

Seu nome 

E-mail 

Telefone 

Perfil do Linkedin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


