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Procurar trabalho na Alemanha
Muitos caminhos levam à Alemanha. Se você conseguir uma oferta de emprego adequada, terá boas
chances de começar a trabalhar na Alemanha. Aqui você ﬁca sabendo passo a passo como ter
sucesso na procura de emprego.

Se você estiver no Brasil ou já se encontrar na Alemanha, o melhor é começar a procurar trabalho
online. Para trabalhar na Alemanha como cidadã ou cidadão brasileiro, você precisará de uma
autorização de residência. Para isso é necessário solicitar um visto em uma representação da
Alemanha no Brasil antes de iniciar a viagem
. Você encontrará mais informações sobre vistos aqui.
Procure na bolsa de empregos "Make it in Germany" uma oferta de emprego que combine com seu
perﬁl proﬁssional e sua qualiﬁcação. Insira no campo de busca uma palavra-chave em alemão ou
inglês e clique nos setores do lado direito para ﬁltrar os resultados.

Caixa de informações:
Todas as nossas ofertas de emprego provêm da BOLSA DE EMPREGO da Agência Federal de Emprego
(Bundesagentur für Arbeit, BA). Os empregadores que oferecem empregos no nosso site ﬁcam muito
satisfeitos em receber candidaturas de proﬁssionais internacionais.

Aproveite nossas ofertas de consultoria, caso você tenha outras perguntas sobre busca de emprego.
Nossos consultores e consultoras vão ajudá-lo(a) no seu caminho rumo à Alemanha. Comunique-se
por chat ou escreva um e-mail para make-it-in-germany(at)arbeitsagentur.de. Como alternativa,
podemos responder suas perguntas pessoais em alemão ou inglês pela nossa "Hotline Trabalhar e
Viver na Alemanha". Você pode ligar para a hotline: +49 30 1815 – 1111. A consultoria é gratuita.

Outras possibilidades de busca de emprego
Portais de emprego e sites de empresas: você já conhece empresas na Alemanha ou se deparou
com determinados nomes de empresas na sua busca? Muitas empresas publicam vagas de emprego
em seu site. O melhor é buscar com palavras-chaves "Stellenangebote" (ofertas de emprego),
"Karriere" (carreira) ou "Vakanzen" (vagas).
Redes sociais para relacionamentos proﬁssionais online: nas ditas redes sociais proﬁssionais,
você pode criar um perﬁl e apresentar suas qualiﬁcações ou buscar diretamente perﬁs de empresas
ou ofertas de emprego.
Agência de emprego: a tarefa da Agência de Emprego consiste em apoiar as pessoas na busca de
emprego. Você pode solicitar consultoria gratuitamente em quase todas as cidades da Alemanha. As
agências de emprego são sucursais da Agência Federal de Emprego.
Feiras de empregos: se você já estiver na Alemanha, também poderá visitar feiras de negócios e de
empregos ou congressos. Nestas ocasiões há sempre a possibilidade de dialogar com representantes
empresariais.
Agências de recrutamento: agências de recrutamento privadas são mais uma possibilidade para a
busca de emprego. Elas procuram o emprego adequado para você. Informe-se previamente se há
incidência de taxas, caso você queira recorrer aos serviços de uma agência de recrutamento privada.

Prossões procuradas na Alemanha
Na Alemanha há uma grande demanda por mão de obra qualiﬁcada. Procuram-se principalmente
proﬁssionais na área de saúde e nas proﬁssões técnico-cientíﬁcas. A Alemanha depende da mão de
obra qualiﬁcada internacional. Principalmente as seguintes áreas proﬁssionais são requisitadas:
Médicos/ médicas
Profissionais da saúde e cuidadores
Engenheiros/ engenheiras, p. ex., em tecnologia em automação, engenharia elétrica
Especialistas em ciências naturais
Profissionais de tecnologia da informação
Profissionais nas áreas de tecnologia elétrica, mecatrônica, indústria metalúrgica, refrigeração e
condicionamento de ar, etc.

Escrever corretamente sua candidatura
Quando você encontrar uma oferta de emprego que corresponda às suas expectativas e
qualiﬁcações, candidate-se. O importante é enviar o seu currículo em alemão ou, se a empresa em
questão estiver de acordo, em inglês. Em muitas empresas alemãs o conhecimento do idioma alemão
é pré-requisito para a contratação. Por isso, tente melhorar previamente seu nível de conhecimentos
da língua, por exemplo, através de cursos de alemão.
Em nosso vídeo explicativo, Candidatar-se na Alemanha, esclarecemos o que você deve levar em
conta. Envie seu currículo em formato PDF por e-mail ou online. Você encontrará mais informações a
respeito normalmente na oferta de empregos.
Estes documentos devem constar do seu dossiê de candidatura:
Carta de apresentação
Currículo / Curriculum Vitae com foto para currículo
Certificados, cartas de recomendação

Reconhecimento de diplomas brasileiros
Se você já obteve um diploma proﬁssional (formação proﬁssional), por exemplo, em um ofício de
trabalhos manuais ou mecânicos, de cuidador ou um diploma de curso superior em uma proﬁssão
regulamentada (por exemplo, médico) no Brasil, você sempre precisará do reconhecimento do seu
diploma para poder trabalhar na Alemanha. Para obter o reconhecimento, você precisa dar entrada no
processo de reconhecimento. Você encontrará mais informações sobre o processo de reconhecimento
na nossa seção "Processo de reconhecimento

".

Se você tiver um diploma de curso superior em uma proﬁssão não regulamentada (por exemplo, de
administrador de empresa ou cientista da informação), neste caso, não precisará dar entrada no
processo de reconhecimento, mas terá de comprovar que seu diploma equivale a um diploma
alemão. Você encontrará informações detalhadas em inglês na nossa seção " Diplomas de curso
superior estrangeiros

.

Para saber se sua proﬁssão é regulamentada, clique em "Localizador de reconhecimento

" no

portal "Reconhecimento na Alemanha".
Para obter mais informações sobre os pré-requisitos para o reconhecimento de seus diplomas e sobre
suas possibilidades no mercado de trabalho alemão, você pode se dirigir diretamente à Câmara de
Comércio Exterior, AHK São Paulo

.

Aprendizado da língua alemã
A maneira ideal de se preparar para sua vida proﬁssional na Alemanha é já começar cedo a aprender
alemão, pois na maioria das empresas se fala alemão. Existem muitas possibilidades de aprender
alemão no Brasil ou pelo menos de começar a aprender. Informe-se sobre cursos de língua na sua
região. O importante é que os cursos se orientem pelo Quadro Europeu Comum de Referência
para Línguas (QECR)

.

Existem cinco Institutos Goethe no Brasil

. Dirija-se a um dos Institutos Goethe para ver os cursos

oferecidos. Você pode também aprender alemão na Internet. Há diversos cursos online, aplicativos,
blogs, vídeos, treinadores de vocabulário, etc. gratuitos disponíveis. Você também encontra mais
informações no nosso site

.
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