CARTA DE CANDIDATURA ESPONTÂNEA
MODELO 1

Teresa Pinto
Rua das Flores, n.º 321
4000-400 Porto
96 0000000
Exmo(a). Senhor(a)
Director(a) de Recursos Humanos da XY (nome da empresa)
Rua dos Passos, 319
4000-400 Porto
Assunto: Candidatura Espontânea – Departamento de Marketing
Porto, 20 de Março de 2008
Exmo(a). Senhor(a),
Chamo-me Teresa Pinto, tenho 23 anos e sou licenciada em “Publicidade e Marketing”, uma formação académica
enriquecida durante o curso por alguns estágios em empresas de publicidade.
Tendo acompanhado o trabalho desenvolvido pela V/ empresa ao longo dos últimos anos, observei uma postura
de mercado que admiro e um projecto com o qual me identifico plenamente.
Por conseguinte, venho apresentar a minha candidatura a um lugar no Departamento de Marketing. Penso que o
contacto com a realidade empresarial que adquiri no decorrer das experiências de estágio em que me envolvi me
permitirá dar um contributo positivo à V/ empresa.
Agradecendo desde já o interesse que a minha candidatura possa merecer da Vossa parte, manifesto inteira
disponibilidade para esclarecer qualquer questão numa possível entrevista.
Sem outro assunto de momento, subscrevo-me com a máxima consideração.
Respeitosamente,
______________________
(assinatura)
Anexo: Curriculum Vitae.

CARTA DE CANDIDATURA ESPONTÂNEA
MODELO 2

Bernardo Pinto
Rua das Flores, n.º 321
4000-400 Porto
telefone: 96 0000000
e-mail: xxx@xxxx.pt

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

Tenho conhecimento de que a sua empresa se encontra em franca expansão.
A minha experiência profissional é muito significativa. Trabalhei durante 2 anos por conta própria, como
canalizador. Trabalho como serralheiro desde há 15 anos numa grande empresa de construção naval.
Como penso que a minha experiência poderá ser enriquecedora para a V/ empresa, espero ter oportunidade de,
numa entrevista, poder fornecer informações mais pormenorizadas.
Subscrevo-me, com a máxima consideração.

Atentamente,

(assinatura)

Anexo: Curriculum Vitae.

CARTA DE CANDIDATURA ESPONTÂNEA
MODELO 3

Ricardo Andrade
Rua das Flores, n.º 321
4000-400 Porto
telefone: 96 0000000
e-mail: xxx@xxxx.pt
Exmo. Senhor
Director da XYZ
Rua de Ceuta, n.º 00
0000-000 Porto
Assunto: Candidatura espontânea para funções de formador.
Exmo. Senhor Director,

Venho por este meio apresentar o meu Curriculum Vitae detalhado à V. entidade, para uma eventual
possibilidade de monitorizar acções de formação na minha área de especialização.
Chamo-me Ricardo Andrade, sou

licenciado em História – ramo científico – pela Faculdade de Letras da

Universidade do Porto, e possuo o Certificado de Aptidão de Formador n.º EBF20222/2001DN, válido até

10/08/20011. Ao longo do meu percurso profissional monitorizei acções de formação nas áreas de História
da Arte e Museologia.
Agradecendo a atenção dispensada, manifesto a minha disponibilidade para prestar quaisquer informações
que julguem úteis.

Cordialmente,
(assinatura)
22 de Julho de 2007
Anexo: Curriculum Vitae.

