
Inscrição
Currículo

Currículo - Dados Pessoais
português tcheco
Primeiro Nome Křestní jméno

O nome do candidato

Sobrenome Příjmení
O sobrenome do candidato

Data de Nascimento Datum narození
A data e o ano de nascimento do candidato

Local de Nascimento Místo narození
O nome do lugar onde o candidato nasceu

Nacionalidade Národnost
O país da nacionalidade do candidato

Estado civil Rodinný stav
O estado civil atual do candidato

Solteiro(a) Svobodný(á)
Não é casado ou está em um relacionamento romântico

Casado(a) Ženatý/Provdaná
Tem uma esposa ou marido

Viúvo(a) Ovdovělý(á)
Solteiro por causa da morte do cônjuge

Endereço Adresa
A exata localidade onde o candidato está vivendo

Telefone Telefon
O número de telefone através do qual o candidato pode ser contactado

E-mail E-mail
O e-mail do trabalho do candidato
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Website Website

O website pessoal ou comercial do candidato

Currículo - Formação Acadêmica
português tcheco
1991 - 1995 / Universidade Federal da Bahia /
Salvador, BA
 Bacharel em Admisnitração de Empresas

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration

Formato padrão para citação de seu histórico educacional nos E.U.A.

Ensino Fundamental Základní škola
Escola de instrução formal para alunos entre oito e treze anos de idade de nos E.U.A.

Escola entre o ensino fundamental e ensino
médio nos E.U.A., para alunos com idade entre
treze e dezesseis anos

Základní škola, 2. stupeň

Escola para alunos entre treze e dezesseis anos de idade nos E.U.A.

Ensino Médio Střední škola
Escola para alunos de dezesseis a dezoito anos, depois do ensino fundamental, nos E.U.A.

Faculdade Vysoká škola
Nome dado ao grau de ensino universitário nos E.U.A.

Escola Infantil Jesle
Escola para alunos entre quatro e sete anos de idade no Reino Unido

Ensino Fundamental Přípravná škola
Escola para alunos entre sete e dez anos de idade no Reino Unido

Ensino Médio Základní škola, 1. stupeň
Escola para alunos entre dez e dezesseis anos de idade no Reino Unido

Tipo de escola frequentada por alunos entre
dezesseis e dezoito anos de idade no Reino
Unido

Střední škola

Escola para alunos entre dezesseis e dezoito anos de idade no Reino Unido
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Universidade Vyšší střední škola

Nome dado ao grau de ensino universitário no Reino Unido

Currículo - Experiência Profissional
português tcheco
1998 - Atual / Posto Brasil Ltda. / Vitória da
Conquista, BA
Gerente
Principais atividades: 

1998 - současnost / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manažer
Zodpovědnosti:

Exemplo do formato padrão em que é listada a experiência profissional de alguém

Experiência profissional em/ no /na... Pracovní zkušenost v ...
Utilizada para apresentar um período de trabalho, realizado a fim de obter experiência em um certo
ambiente de trabalho

Estágio em/ no /na... Stáž v...
Utilizada para apresentar um período de trabalho temporário, realizado a fim de obter experiência em um
certo ambiente de trabalho. O termo é frequentemente utilizado quando se trabalha por um determinado
período fora do país

Trabalho voluntário em/ no /na... Dobrovolnická práce v...
Utilizada para apresentar um período de trabalho não remunerado, geralmente realizado a fim de ajudar os
necessitados

Currículo - Outras qualificações
português tcheco
Bom conhecimento da língua .... Dobrá znalost slovem i písmem

Usada para mostrar que o candidato tem nível razoável de competência em um idioma

Fluência em .... Plynulá znalost slovem i písmem
Usada para mostrar que o candidato é fluente em uma determinada língua

Conhecimento de informática Počítačově gramotný
Usada para mostrar que o candidato pode utilizar todas as funções básicas de um computador

Excelente habilidade de comunicação /
habilidade de negociação / técnica de
apresentação.

Výborná komunikační /vyjednávací / prezentační
dovednosti.

Usada para mostrar que o candidato é bom em comunicação / negociação / apresentação
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Nível avançado em Microsoft Office Suite /
programação em HTML básico.

Pokročilá úroveň dovedností v aplikaci Microsoft
programování Office Suite / HTML.

Usada para mostrar que o candidato tem conhecimento profundo de como usar todos os programas do
Microsoft Office e HTML

Conhecimento em Microsoft Word / Excel /
Access / Powerpoint

Znalost Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint

Usada para mostrar que o candidato tem conhecimento prévio de como usar processador de texto, planilha,
banco de dados e software de apresentação

Conhecimento em CAD / CAM. Znalost CAD / CAM.
Usada para mostrar que o candidato sabe usar softwares de desenho

Carteira de motorista Řidičský průkaz B
Usada para mostrar que o candidato pode conduzir legalmente 
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