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Hoje eu aprendi sobre o RH(Registros Humanos)
eles falaram como tem que funcionar o serviço na
empresa e como o funcionário deve se comportar
durante o período de trabalho .
O funcionário não deve mexer no celular , não deve
ﬁcar conversando com os outros funcionários e deve
fazer o serviço dele como deve ser , caso isso não
aconteça, o funcionário levará advertência e poderá
perder seu cargo na empresa onde ele trabalha .
No caso de contrato , conforme o cargo que a
empresa precisará de funcionário, os patrões irão
contratar alguém que se encaixe perfeitamente no
cargo que eles estão precisando , e se a pessoa não se
encaixar bem na empresa ou seja , no lugar que a
empresa precise de funcionários eles irão atrás de
outra pessoa que se encaixe melhor lá dentro.
E é importante se cincerro na hora de fazer a
entrevista porque se a pessoa que está fazendo a
entrevista contigo pedir se vc sabe mexer com alguma
coisa dentro da empresa e vc mentir que sabe e não
souber vc vai estar prejudicando a vc e a empresa e as
outras pessoas que sabiam mexer com aquilo e não
foram contratadas .

Por exemplo eu , quando eles ligaram para mim
faze entrevista para trabalhar no mercado eu ﬁquei
muito nervoso por eu não saber de nada .
Mas eu fui lá, ﬁz a entrevista , fui cincerro com o
cara que estava me entrevistando , e eu fui me
acalmando , fui relaxando e falando a verdade para ele
que eu não sabia fazer nada no mercado mas que
estava disposto a aprender .
E hoje eu estou aprendendo como se meche no
caixa , como faz o pacote etc...
E tudo isso só porque eu fui honesto e verdadeiro ,
e hoje estou aqui para aprender mais coisas sobre o
mercado , e eu estou aprendendo também a como se
comporta no mercado e assim por diante .
E eu estou me encaixando bem no meu setor de
trabalho pois eu já estou acostumado como faz as
coisas , como faz os pacote , como organiza as coisas,
como repõem , como vê a data de validade de cada
produto e como consulta o estoque pelo computador .
Então eu digo pra vocês que ainda não trabalham .

Quando vocês forem fazer a entrevista de vocês ,
não mintam para a pessoa que está entrevistando
você , pois se ela esta fazendo esta entrevista , é
porque a empresa esta precisando de mais
funcionários .
E se você mentir pra eles você irá estar
prejudicando você ,a empresa e mais pessoas que
estão precisando de emprego e que se encaixam
perfeitamente nesse cargo .
Por isso vc deve falar a verdade , falar que não sabe
mexer com aquilo que eles estão precisando , mas que
esta disposto a aprender e que tem muita
disponibilidade de trabalho e que quer muito essa
vaga .
Mas se caso eles não te chamarem pra trabalhar
na empresa , vc manda currículo para outra empresa,
mas nunca mentir que sabe fazer , e chega na hora
não sabe de nada .
Além de vc passar vergonha , vai estar ocupando
lugar de quem precisa , mas também da pra vc tentar
aprender sobre aquilo que precisa saber para
trabalhar bem .

E para que vc de uma boa impressão na hora da
entrevista , vc deve ir com uma camisa social , uma
calça preta ou azul forte e bem perfumado , para dar
uma boa impressão ao entrevistador.
Pois se vc não causar uma boa impressão e ir tudo
sujo e fedido , ele vai pensar que vc não irá cuidar do
uniforme do trabalho e irá vir para a empresa tudo
sujo e fedido.
Por isso que vc deve sempre andar limpo e cheiros
, principalmente em caso de entrevistas
Independente do cargo que estiver disposto a
trabalhar , e independente da ocasião ,vc deve sempre
tentar causar uma boa impressão para os clientes , e
amigos , ainda mais se for em reunião.
E vc sempre deve ser educado com os clientes ,
independente de como eles tratarem vc vc só deve
concordar , vc não pode agredir eles ﬁsicamente ou
verbalmente , sempre procurar ajudar eles a achar oq
precisa . muito obrigado e boa sorte.

