
Carta de Candidatura Espontânea 
 
 
 
Exemplo 1 

Antónia Maria Santos 
Av. 5 de Outubro, nº12 
4705 -159 Braga 
Telefone: 253 001001 
Email:antoniasantos@gmail.com 

 

Exmo. Senhor 
Director dos Recursos Humanos 

Fundação para a Computação Científica Nacional 
Av. do Brasil 101 
Lisboa, Portugal 

 

Acabo de receber o meu diploma de Licenciatura em Engenharia de Sistemas e Informática pela 

Universidade do Minho. Tenho conhecimento de que a vossa empresa lidera o mercado na expansão 

da Internet em Portugal, nomeadamente ao nível da gestão de serviços avançados e de projectos 

nacionais/internacionais, o que me dá a garantia de ser o melhor local para poder desenvolver as 

competências que adquiri na minha formação. 

Gostaria de, numa entrevista pessoal, poder prestar outras informações que penso serem de mútuo 

interesse.  

Subscrevo-me, com a mais elevada consideração. 

Antónia Maria Santos  

 

 

 
Anexo: Curriculum Vitae 
 



Exemplo 2 
 
Alexandra Carvalho 
Rua Martins Lemos, nº 12, 7º Dt. 
4710 - 129  Braga 
Telemóvel: 96 1001001 
Email:alexandraacarvalho@hotmail.com 

Braga, 22 de Abril de 2008 
 
 
 
 
 

 
Exmo. (a) Senhor (a) Director(a) 

de Recursos Humanos do Hotel IBIS: 
 
 
Sou uma jovem finalista do curso de Relações Públicas à procura do 1º emprego e pretendo 
apresentar a minha candidatura a uma eventual vaga nos Vossos quadros. Ao longo da minha 
formação académica realizei vários estágios na área de relações públicas, secretariado e 
atendimento ao público. Gostaria também de salientar que a minha experiência profissional se 
centrou, essencialmente, no contacto com o público, proporcionando o desenvolvimento das minhas 
competências de assertividade e de relacionamento interpessoal. 
Esta minha candidatura surge do conhecimento que possuo acerca da reputação, quer a nível 
nacional, quer internacional, do Vosso hotel.  
Considero que a minha formação será útil para a continuidade da expansão do Vosso mercado, 
estando segura das minhas capacidades de actuação junto de um público-alvo mais diversificado. 
Considerando importante um contacto pessoal para um aprofundar das informações supra 
mencionadas, solicito, deste modo, a marcação de uma entrevista.  
Certa de que este meu pedido será atendido, agradeço a atenção dispensada. 
 
 

Despeço-me, com os meus sinceros cumprimentos. 
Alexandra Carvalho 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo: Curriculum Vitae 


