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Example: 
Achiever
Imagine you’re highly motivated by being 
an ‘Achiever’ and you apply for a Project 
Management role in a PR team.
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Actividade 9

Mostre sua 
determinação e 
motivação

 

Exemplo:
realizador

Imagine que você está muito 
motivado por ser um “Realizador” e 
solicita um cargo de Gerente de 
Projetos em uma equipe de RP.

Exemplo:

Sua habilidade

Tenho grandes ambições e 
quero fazer diferença de 
verdade. Essa é minha 
motivação para trabalhar 
duro, elaborar objetivos bem 
definidos e permanecer 
determinado.

Estou entusiasmado com esse 
cargo de Gerente de Projetos 
por ser o ambiente perfeito para 
que eu faça a diferença, 
direcionando campanhas de RP 
e gerando KPIs ambiciosos. 
Sendo líder de projeto, não fujo 
da responsabilidade e pretendo 
envolver todas as pessoas para, 
juntos, obtermos ótimos 
resultados.

Examine seu relatório do Wingfinder e verifique a descrição detalhada de suas habilidades, especialmente 
na seção Determinação. Alguma habilidade é essencial à sua motivação?

Não ignore as outras seções. Você também pode ser impulsionado por outras habilidades.

Preencha a tabela para preparar exemplos.

Experimente-o você mesmo:

O que isso 
significa para 
você?

Como isso 
está ligado 
ao cargo ao 
qual você se 
candidatou?

O que faz você sair da cama pele 
manhã e sentir entusiasmo? 
Em sua entrevista, comunique 
como você encontraria 
motivação no cargo ao qual se 
candidatou.

  Como preparação, a descrição individual de suas habilidades deDeterminação, 
nas páginas 12-14 do seu relatório do Wingfinder, é um ótimorecurso que dá 
exemplos do que o impulsiona ou o deixa entusiasmado.

https://www.wingfinder.com/


 

 

  

 
 
   
 
 

 

 
 
   
 
 

  

 
 
 
 

 

 
 
 
 

InovadorSua habilidade

O que isso 
significa para 
você?

Como isso 
está ligado ao 
cargo ao qual 
você se 
candidatou?

Gosto de pensar em 
soluções inovadoras e 
acho importante 
encontrar novas 
perspectivas e 
questionar o status quo.

Notas:

    

Experimente-o você mesmo

Saiba mais
 Ver wwiinnggfifinnddeer.r c.coomm/c/caarereeerr

Exemplo: inovador

Imagine que você é muito 
impulsionado pelo fato de 
conseguir utilizar sua habilidade 
de Inovador e está se 
candidatando a uma vaga de 
Especialista em Marketing.

Exemplo:

Estou entusiasmado com este 
cargo de Especialista em 
Marketing por exigir que eu 
compreenda e encontre novos 
modos de promover o produto 
junto ao consumidor no local. 
Desse modo, posso utilizar 
plenamente minha habilidade para 
inovar, o que me deixa muito 
motivado a pensar fora da caixa e 
a desenvolver campanhas de 
marketing originais, que sejam 
completamente diferentes 
daquelas produzidas pela 
concorrência.

https://www.wingfinder.com/career
https://www.wingfinder.com/
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