
Inscrição
Carta de Apresentação Motivacional

Carta de Apresentação Motivacional - Introdução
português finlandês
Prezado Senhor,
Caro Senhor,

Hyvä Herra,

Formal, destinatário do sexo masculino, nome desconhecido

Prezada Senhora,
Cara Senhora,

Hyvä Rouva,

Formal, destinatário do sexo feminino, nome desconhecido

Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),

Hyvä vastaanottaja,

Formal, destinatário de nome e gênero desconhecidos

Prezados Senhores,
Caros Senhores,

Hyvät vastaanottajat,

Formal, carta endereçada a diversas pessoas ou a um departamento

A quem possa interessar, Hyvät vastaanottajat,
Formal, destinatários de nome e gênero desconhecidos

Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,

Hyvä herra Smith,

Formal, destinatário do sexo masculino, nome conhecido

Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,

Hyvä rouva Smith,

Formal, destinatário do sexo feminino, casada, nome conhecido

Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,

Hyvä neiti Smith,

Formal, destinatário do sexo feminino, solteira, nome conhecido

Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,

Hyvä neiti / rouva Smith,

Formal, destinatário do sexo feminino, nome conhecido, estado civil desconhecido
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Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,

Hyvä John Smith,

Menos formal, o remetente já realizou negócios com o destinatário anteriormente 

Eu gostaria de candidatar-me ao cargo de...
que foi anunciado em /no /na... em...

Haluaisin ilmaista kiinnostukseni … paikkaa varten, josta
ilmoititte …

Forma padrão para candidatar-se a um emprego cujo anúncio você viu em um jornal ou revista

Escrevo em resposta ao anúncio publicado em
/no /na... 

Kirjoitamme teille liittyen...

Forma padrão usada para responder a um anúncio de emprego publicado online

Refiro-me ao seu anúncio em /no /na... datado
de...

Viittaan ilmoitukseenne... päiväykseltä...

Forma padrão usada para explicar onde você viu o anúncio do emprego

Eu li o seu anúncio sobre um(a) ... experiente ...
no(a)... edição de ... , e tenho grande interesse
na vaga.

Luin ilmoituksenne kokeneesta ... lehdestä ... ja
kiinnostuin suuresti.

Forma utilizada para candidatar-se a um emprego anunciado em uma revista ou periódico 

Venho, por meio desta, candidatar-me à
posição anunciada, como...

Minulla on ilo hakea tätä ilmoitettua paikkaa, sillä...

Forma padrão usada para candidatar-se a uma vaga de emprego

Eu gostaria de canditatar-me ao cargo de... Haluaisin hakea ... paikkaa...
Forma padrão usada para candidatar-se a uma vaga de emprego

Atualmente trabalho para ... e sou responsável
por ... 

Työskentelen tällä hetkellä ... ja vastuualueisiini kuuluu...

Frase usada para descrever sua situação de trabalho atual e o que ela envolve

Carta de Apresentação Motivacional - Argumentando
português finlandês
Estou particularmente interessado neste
trabalho /cargo, como... 

Olen kiinnostunut tästä työstä erityisesti siksi, että...

Usada para explicar por que você quer determinado trabalho /cargo
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Eu gostaria de trabalhar para ...(nome da
empresa), a fim de ...

Haluaisin työskennellä teillä, koska...

Usada para explicar por que você quer determinado trabalho /cargo

Meus pontos fortes são... Vahvuuksiini kuuluvat...
Usada para mostrar quais são as suas principais características

Eu diria que a minha única fraqueza é/ as
minhas únicas fraquezas são.... Contudo, estou
tentando melhorar neste(s) aspecto(s).

Ainut / ainoat heikkouteni on / ovat ..., mutta teen töitä
parantaakseni näitä.

Usada para refletir sobre suas fraquezas e mostrar que você está determinado a melhorar nessas áreas

Acredito que sou indicado para o trabalho
pois...

Sopisin hyvin tähän tehtävään, koska...

Usada para explicar o que faz de você um bom candidato para o trabalho

Embora eu não tenha experiência anterior em
..., eu tive ... 

Vaikka minulla ei ole aikaisempaa kokemusta
kyseisestä alasta, olen työskennellyt...

Usada se você nunca teve a oportunidade de trabalhar em uma área específica do negócio, mas pode
demonstrar qualidades de outras experiências que teve

Minhas qualificações/ competências
profissionais parecem estar de acordo com as
necessidades da sua empresa. 

Ammatilliset edellytykseni vaikuttavat sopivan
yrityksenne vaatimuksiin.

Usada para explicar quais habilidades fazem de você um bom candidato para o trabalho

Durante meu tempo como ..., eu aperfeiçoei /
aprofundei / estendi / meu conhecimento em...

Työskennellessäni ... paransin / edistin / laajensin
tietojani ... 

Usada para demonstrar sua experiência em determinada área e capacidade para adquirir novas
habilidades

Minha área de especialização é .../ Sou
especializado(a) em... 

Asiantuntemukseni keskittyy...

Usada para mostrar em que área de trabalho são as suas principais experiências

Apesar de trabalhar em/com ... , tornei-me
extremamente competente em ... 

Työskennellessäni... hankin pätevyyden...

Usada para demonstrar sua experiência em determinada área e capacidade para adquirir novas
habilidades
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Ainda que trabalhando em ritmo acelerado, eu
não sou negligente e trabalho com precisão,
sendo, portanto, adequado para as demandas
do trabalho como ....

Edes kiivaan työtahdin edessä en laiminlyö
tarkkaavaisuutta, ja olisin siksi erittäin sopiva tämän
työn vaatimuksiin...

Usada para explicar por que você seria bom no trabalho usando a experiência adquirida nos seus empregos
anteriores

Sou capaz de manter um alto padrão de
trabalho, mesmo sob pressão.

Saavutan korkeatasoisia tuloksia myös kovan paineen
alla

Usada para mostrar que você pode trabalhar em um ambiente empresarial exigente

Desta forma eu teria a oportunidade de conciliar
os meus interesses com esta colocação.

Siksi haluaisinkin mahdollisuuden yhdistää
kiinnostuksen kohteeni tähän työhön.

Usada para mostrar que você tem interesse pessoal no trabalho

Eu tenho especial interesse em /no /na... e
gostaria ter a oportunidade/ chance de ampliar
meus conhecimentos, trabalhando em /no
/na...(nome da empresa).

Olen erittäin kiinnostunut ... ja arvostaisin suuresti
mahdollisuutta laajentaa tietämystäni aiheesta
työskentelemällä kanssanne.

Usada para mostrar que você tem interesse pessoal no trabalho

Como pode ser observado no meu currículo
anexo, a minha experiência e qualificações
correspondem aos requisitos desta posição.

Kuten liitteenä olevasta ansioluettelosta näkyy,
kokemukseni sekä edellytykseni vastaavat haetun
paikan vaatimuksia.

Usada para destacar seu currículo e mostrar o quanto você é adequado para o trabalho.

Minha posição atual como...de /do /da..., me
proporcionou a oportunidade de trabalhar em
um ambiente de grupo de alta pressão, onde é
essencial ser capaz de trabalhar com colegas,
a fim de cumprir prazos. 

Tämänhetkinen asemani ... yrityksessä ... on tarjonnut
mahdollisuuden työskennellä korkeassa paineessa
ryhmäympäristössä, jossa on tärkeää tehdä töitä
tiimissä jotta aikataulut tulisi saavutettua

Usada para mostrar as habilidades que você desenvolveu no seu trabalho atual

Além de minhas responsabilidades como ..., eu
também desenvolvi habilidades/competências
em....

Omien vastuualueideni lisäksi olen omaksunut myös
taitoja ...

Usada para mostrar as habilidades que você desenvolveu no seu trabalho atual. Habilidades normalmente
não associadas com o seu título profissional

Carta de Apresentação Motivacional - Habilidades
português finlandês
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Minha primeira língua é ..., mas também falo ... Äidinkieleni on ..., mutta puhun myös...

Usada para falar qual é a sua língua nativa e as outras línguas em que você tem fluência.

Eu falo... com fluência.
Sou fluente em... 

Hallitsen ...kielen loistavasti...

Usada para mostrar em quais línguas não-nativas você pode se comunicar em alto nível 

Eu tenho conhecimento intermediário de... Minulla on hyvät perustaidot...
Usada para mostrar em quais línguas não-nativas você pode se comunicar em nível intermediário

Eu tenho ... anos de experiência de trabalho em
/como... 

Minulla on ... vuoden kokemus työskentelystä...

Usada para mostrar sua experiência em uma determinada área do ramo

Eu tenho experiência em /com ... Olen käyttänyt paljon ohjelmia...
Usada para mostrar quais softwares de computador você sabe usar

Eu acredito ter a combinação adequada de ... e
.... 

Uskoakseni minulta löytyy sopiva yhdistelmä ... ja ...

Usada para mostrar como suas habilidades são equilibradas

Excelente habilidade de comunicação Erinomainen kyky kommunikoida
Capacidade de explicar e compartilhar informações com seus colegas

Raciocínio dedutivo Deduktiivinen ajattelu
Capacidade de compreender e explicar as coisas de forma rápida e eficaz

Pensamento lógico Looginen ajattelu
Capacidade de construir idéias de forma clara e precisa

Habilidades analíticas Analyyttiset taidot
Capacidade de avaliar as coisas em detalhes

Bom relacionamento interpessoal Hyvät ihmissuhdetaidot
Capacidade de gerenciar e comunicar-se com os colegas de forma eficaz

Habilidades de negociação Neuvottelukyvyt
Capacidade de efetivamente fazer negócios com outras empresas 
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Habilidades de comunicação Esiintymistaidot

Capacidade de comunicar-se efetivamente na frente de um grande grupo

Carta de Apresentação Motivacional - Desfecho
português finlandês
Estou muito motivado e anseio pelo trabalho
diversificado que um cargo nesta empresa
proporciona.

Olen äärimmäisen motivoitunut ja odotan suuresti
monipuolisia tehtäviä, joita yrityksenne tarjoama paikka
tarjoaisi. 

Usada para encerrar a carta, reiterando seu desejo de trabalhar para a empresa

Eu vejo as novas atribuições / esta posição
como um excelente desafio.

Näen uudet tehtävät / tämän paikan tervetulleena
haasteena, jota odotan suuresti.

Usada para encerrar a carta, reiterando seu desejo de trabalhar para a empresa

Eu gostaria de ter a oportunidade de discutir
mais detalhes sobre a vaga pessoalmente. 

Haluaisin mielelläni mahdollisuuden keskustella
tehtävien yksityiskohdista kanssanne henkilökohtaisesti.

Usada para encerrar a carta, insinuando a possibilidade de uma entrevista

Meu currículo encontra-se anexo para sua
apreciação.

Hakemuksen liitteenä myös ansioluettelo

Forma padrão usada para informar ao empregador que seu currículo está incluído com a carta de
apresentação

Eu posso fornecer referências, se necessário. Voin toimittaa myös suosituksia tarpeen tullen...
Forma padrão usada para informar ao empregador que você está disposto a fornecer referências

Referências podem ser solicitadas à /ao... Suosituksia voi pyytää...
Forma padrão usada para informar ao empregador que você está disposto a fornecer referências e quem
ele pode contatar para isto

Estou disponível para entrevista em .. Olen saatavilla haastatteluun...
Usada para indicar quando você está livre para uma entrevista

Obrigado por seu tempo e consideração.
Aguardo a oportunidade de discutir
pessoalmente as razões pelas quais sou
apropriado para esta posição. Por favor entre
em contato comigo via ...

Kiitos ajastanne ja harkinnastanne. Odotan suuresti
mahdollisuutta päästä keskustelemaan
henkilökohtaisesti kanssanne siitä, miksi olisin sopiva
juuri tähän tehtävään.

Usada para dar contatos preferenciais e agradecer ao empregador por rever a sua candidatura
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Cordialmente, Ystävällisin terveisin,

Formal, nome do destinatário desconhecido

Atenciosamente, Ystävällisin terveisin,
Formal, amplamente utilizado, destinatário conhecido

Com elevada estima, Kunnioittavasti,
Formal, não muito utilizado, nome do destinatário conhecido

Lembranças, Parhain terveisin,
Informal, entre parceiros de negócio que se tratam pelo primeiro nome

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Página 7 23.05.2023

http://www.tcpdf.org

