
 

 
 

OCA Omnium Consultores Associados 
 

Assessoria personalizada na elaboração de Curriculum Vitae de vanguarda, 
completando a prestação de serviços de outplacement. Promovendo o 
desenvolvimento do profissional e sua preparação para a prospecção de 
novas oportunidades de emprego e prestação de serviços no mercado 
hipercompetitivo. 
 

“O Sucesso ocorre quando a competência encontra a o portunidade” 

 

 

 
Baseado numa moderna abordagem da oreintação e 
recolocação profissional, promovemos o acompanhamento 
personalizado e uma completa assessoria direcionada ao seu 
desenvolvimento, vis-à-vis as oportunidades de emprego e 
prestação de serviços. Preservando a harmonia do clima 
organizacional e o equilíbrio emocional pessoal. 
 

 

 
“Nem sempre quem consegue a vaga é o melhor 
candidato e sim aquele que está melhor 
preparado.” 
 
O Curriuculum Viate ou Currículo Vital (do latim, 
trajetória de vida), também utilizado curricula (como 
forma no plural do termo) é um documento de tipo 
histórico, que relata a trajetória educacional e/ou 
acadêmica e as experiências profissionais de uma 
pessoa, como forma de demonstrar suas habilidades e 
competências.  
De um modo geral o Curriculum Vitae tem como 
objetivo fornecer o perfil da pessoa para um 
empregador, podendo também ser usado como 
instrumento de apoio em situações acadêmicas. 
O curriculum vitae é uma síntese de qualificações e 
aptidões, na qual o candidato a alguma vaga de 
emprego descreve as experiências profissionais, 
formação acadêmica, e dados pessoais para contato. 
Ainda é a forma que muitas empresas usam para 
preencher vagas de emprego. 
 
Prestamos serviços de assessoria na elaboração de 
Curriculum Vitae que constitui um dos módulos de 
Serviços de Outplacement ou Recolocação 
Profissional. 
 
Nosso trabalho é de “Personnel Coaching” um 
compromisso com resultados e realização 
 

  

Tipos de Assessoria 
 
Nosso trabalho pode ser feito em etapas de acordo 
com o aproveitamento do profissional contratante. As 
seções podem ser em locais combinados com o 
contratante, como um serviço de personnel coaching. 
 
Etapas 
1. Elaboração do Curriculum Vitae através da Internet, 

com a coleta de informações e elaboração de CV 
Protótipo 

2. Seções de apresentação e de orientação, com 
aproximadamente uma hora de duração. 

3. Serviços de Outplacement, através de Contrato de 
Risco para obtenção de nova colocação no 
mercado de trabalho. 

4. Valores dos honorários serão acertados nas 
diversas etapas 

 
Veja alguns modelos de CV no Blog da OCA 

 
 

  

 
 
 
 

Entre em contato: 
http://ocaconsultoria.wordpress.com 

ocaconsultores@gmail.com.br  

 


