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Introdução

está vindo de mudança precisa, com o passar dos dias,

Oi! Seja bem-vindo ao primeiro e-book do Coisas

A intenção do e-book é abrir sua mente

que eu sei! Estamos aqui para apresentar algo bem

para alguns ‘passo a passos’ que podem fazer total dife-

legal para vocês! Em parceria com uma pessoa muito

rença em conseguir seu primeiro emprego! Com o

querida, inclusive inscrito do canal que agora é nosso

decorrer do nosso projeto, iremos te auxiliar em vários

amigo e parceiro, eu e o Chrystian, juntamente com

outros aspectos da vida na Itália. Mas, que tal começar-

o Nereu Pasquini, elaboramos esse projeto gratuito

mos por esse? E aí, está animado a iniciar a leitura e

para você com uma única intenção: ajudá-lo nessa

depois colocar em prática tudo o que você aprendeu

longa caminhada que é vir para a Itália!

aqui? Bom, se a resposta é sim, pegue seus óculos, ou

Em algumas páginas feitas com muita dedicação e cari-

sua caneta, ou um papel, ou ligue uma música, não sei.

nho, contaremos algumas coisas que podem te ajudar

Mas preste atenção porque lá vem dica importante!

a conseguir seu primeiro trabalho na Itália. Com dicas
simples, porém valiosas, queremos te preparar para
sua principal etapa no país, afinal de contas, você que

arrumar um trabalho e se estabilizar financeiramente
(e eu sei o quanto isso é importante para você).
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Introdução

Ah, só mais uma coisa! Provavelmente você já nos
conhece, mas, se chegou até nós por este material,
não perca a oportunidade de conhecer nosso trabalho! Temos nosso canal no YouTube e outros meios
de divulgarmos informações sobre a vida na Itália e
Viagens como nosso Blog, nossa Página do Facebook
e, é claro, o dia a dia no país da bota lá no Instagram
através dos stories. Contamos com você para nos
acompanhar nessa jornada! Bom, agora, vamos sim
ao que interessa!
blogcoisasqueeusei
Coisasqueeuseiblog

priiscillaguerra
blogcoisasqueeusei.com
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Primeiro (e talvez o mais importante) passo:
esteja com sua mente aberta e preparada!

O primeiro passo

Sim, eu sei que você sabe que quem vai recomeçar a vida
fora, tem que topar “qualquer parada”. Mas, depois que
começamos a conversar com várias pessoas, percebemos
que muitas apenas têm isso como uma frase, e não como

Lembre-se que
aqui também existem
pessoas preparadas
para desenvolver o
mesmo trabalho
que você...

um propósito. Calma, já vou te explicar!
Saber de algo é uma coisa, estar ciente em relação a algo
é outra coisa. Como assim? Muitas pessoas apenas repetem uma frase que escutam por outras, e não absorvem
aquilo para a vida delas. Resultado? Se frustram, entram
em depressão, não aguentam dois meses e retornam ao
seu país.
Tudo isso sabe por que? Porque não colocou isso como
uma “meta”. Entenda: cada caso é um caso. Muitas
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deve começar ainda aí no Brasil, sabendo que:

facilmente em outro país sem muita burocracia (como a

Trabalho é trabalho e, no final, independente de qual for, ele colocará o sustento na sua mesa.

validação de um diploma, por exemplo), e outras que le-

Podemos contar com você? É uma dica extremamen-

variam tempo e dedicação para serem exercidas. Porém,

te importante e que precisamos que você pense com

em ambos os casos, poderá demandar tempo, dedica-

carinho sobre e que comece, ainda aí no Brasil, a tra-

ção, e você tem que estar preparado para isso!

balhar isso na sua mente. Seja lá o que for, seu primei-

Mas Pri e Chrystian, vamos lá, o que vocês querem dizer

ro trabalho te ajudará em muitos sentidos: a fazer um

então? Simples: encontrar um trabalho tem que ser seu

círculo de novas pessoas, as quais podem te ajudar a

objetivo. Se será na sua área ou não, não importa! Lembre-

abrir outras portas, aprender novas funções e, inclusi-

-se que aqui também existem pessoas preparadas para

ve, crescer como um ser humano melhor (experiência

desenvolver o mesmo trabalho que você, e que estão a

própria).

pessoas desenvolvem um trabalho que pode ser feito

mais tempo no mercado (aqui na Itália, queremos dizer).
Minha dica é: não desista de uma área, porém, para começar sua jornada por um primeiro trabalho fora, você
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Então, vamos lá?
Preparado para mudar de área se for preciso? Para aprender novas coisas?
Para ser humilde ao ponto de saber que se na sua área
não der de imediato, que o importante é começar do
zero e ir atrás da nova vida? Ok, parabéns! Você está no
caminho certo. Bom, vamos continuar?
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Sim, eu sei que você sabe que quem vai recomeçar a vida
fora, tem que topar “qualquer parada”. Mas, depois que
começamos a conversar com várias pessoas, percebemos
que muitas apenas têm isso como uma frase, e não como

Lembre-se que
aqui também existem
pessoas preparadas
para desenvolver o
mesmo trabalho
que você...

um propósito. Calma, já vou te explicar!
Saber de algo é uma coisa, estar ciente em relação a algo
é outra coisa. Como assim? Muitas pessoas apenas repetem uma frase que escutam por outras, e não absorvem
aquilo para a vida delas. Resultado? Se frustram, entram
em depressão, não aguentam dois meses e retornam ao
seu país.
Tudo isso sabe por que? Porque não colocou isso como
uma “meta”. Entenda: cada caso é um caso. Muitas
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O óbvio que faz toda diferença:
Aprenda o idioma!
Ah, mas isso você já sabe, não é mesmo? Nem tinha
necessidade de termos elaborado um e-book com
essas dicas! Ops, não é bem assim! Tanto a primeira
dica quanto essa são óbvias, nós sabemos, MAS,
sabemos também que, ainda assim, muitas pessoas
não as fazem. Por isso, pelo carinho e preocupação
que temos por você, queremos, com esse trabalho,
te alertar mais uma vez sobre a importância de tudo
isso.
Não existe nada melhor que a repetição quando se
está aprendendo algo. Por exemplo, se repetirmos

Aprender um outro
idioma é desafiador,
porém com o mínimo,
você já elimina muitos
problemas
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algo várias vezes nos vídeos para você, a chance
dessa “coisa” ser absorvida por você é maior. E acredite,
mesmo muitas pessoas falando e orientando sobre,
ainda tem gente que não dá importância para isso.
Então vamos lá: Não tenho tempo de estudar no Brasil.
É o fim? Posso ir sem falar nada do idioma? Como
posso fazer para correr atrás do prejuízo?
Uma coisa nós sabemos (e inclusive nós passamos por
isso) é que estando no Brasil e se dedicar ao idioma, ao
mesmo tempo que se está em processo de cidadania
(preparando os documentos, desfazendo de móveis,
pedindo demissão, etc.) é realmente MUITO difícil
colocar uma “aula” aí nesse meio. Mas, fique calmo.
Nem tudo está perdido.

Aprender um outro idioma é desafiador, porém com
o mínimo, você já elimina muitos problemas. Então, se
você não tem muito tempo para se dedicar, ou então
não pode pagar um curso, ou qual for o motivo, você
TERÁ QUE RECUPERAR O TEMPO PERDIDO assim
que chegar na Itália. O importante seria você tentar
se dedicar pelo menos ao básico do básico ainda no
Brasil, mas, se não der por motivos que realmente não
te permitem, ok! Agora, se você tem pelo menos uma
hora por dia, ESTUDE!
Arrumar um trabalho (seja ele qual for) sem nada do
idioma, pode ser bem complicado. Para vocês terem
uma ideia, é mais fácil conseguir uma vaga que é sua
primeira experiência e ter o italiano já encaminhado,
do que o seu perfil ser uma ótima opção para uma
vaga (ter anos de experiência) mas não saber nada do
idioma.
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Geralmente fica mais fácil quando você tem ajuda
de conhecidos, mas, quando não tem, pode ser uma
tarefa bem difícil. O idioma é essencial e, quando falo
idioma, me refiro ao italiano. O inglês pode te ajudar,
mas não é o mais importante. Na Itália, a preferência
(lógico) é o italiano, porém, o inglês te ajudará (junto
ao italiano) a conseguir várias oportunidades! Então,
ter o inglês pode te ajudar bastante.
Se não der para estudar no Brasil, aproveite o período
que estará realizando seu processo de cidadania e
ESTUDE! Estude em casa, faça um curso na cidade que
você estará, saia de casa, arrisque falar algo (mesmo
que errado). Falar o italiano, na minha opinião, é a
parte mais importante na decisão de vir morar na Itália,

afinal de contas, é com o idioma que você consegue o
emprego, alugar sua casa, fazer seu processo, ou seja:
viver!
Só tenha em mente que: sim, você pode vir para a Itália
sem falar o idioma (nós viemos e não sabíamos nada),
PORÉM, tem que estar ciente que precisará talvez de
mais tempo para arrumar um trabalho, já que terá que
se dedicar também ao idioma para, assim, ter mais
chance de conseguir um trabalho.
Nós já demos 5 dicas sobre aprender o italiano em um
post do nosso Blog, vamos deixar o link aqui, assim
podemos te ajudar a se orientar melhor sobre como
iniciar o aprendizado de uma nova língua.
https://blogcoisasqueeusei.com/2018/11/24/dicas-para-aprender-o-italiano/
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Idioma

Ajudo brasileiros a realizar o sonho
de aprender italiano.

Mas, não paramos por aqui, rs. Tem uma outra dica

Essa é a porta de entrada para

bem legal para você em relação ao idioma. Que tal

você começar a sua imersão no

ter acesso um audiobook totalmente gratuito? Sim,

italiano!

isso mesmo. Que tal ter acesso a um conteúdo que te

Quando decidi criar esse espaço,

ensina italiano, de ótima qualidade e ainda por cima
sem custo algum? Pensando em ajudar vocês, vamos
deixar aqui em baixo o trabalho do querido Pier Luigi,
do canal Vou aprender italiano! Se você ainda não conhece o trabalho do Pier, você está perdendo a oportunidade de aprender muita coisa de forma gratuita
e online!
Bom, vou deixar o próprio Pier contar um pouquinho
Então, anotou a dica? Já começou a pesquisar canais
no YouTube, apostilas no Google, cursos online, etc.?
Então ta, vamos para a próxima dica!

pensei em algo que realmente
pudesse ajudar brasileiros a dar um salto no seu italiano.
Todo o material que você encontrar no site foi criado por
mim, um italiano totalmente inserido na cultura brasileira, com o intuito de simplificar ao máximo a língua italiana para você.
Erros mais comuns dos brasileiros, expressões idiomáticas do dia a dia e dicas de como melhorar os seus estudos são só alguns exemplos do que te espera por aqui!

www.vouaprenderitaliano.com
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Faça seu currículo!
Outra dica simples, óbvia, mas que não tinha como
ficar fora dessa, não é mesmo? Assim como no Brasil
e em qualquer outro lugar, você tem que ter um currículo para se candidatar a uma vaga. E você terá duas
opções: a mais comum e simples, que é fazer um cur-

lembre-se de
analisar o que você
tem de bom!
Mostre a empresa
o que você
poderia agregar de
bom para ela!

rículo no formato Europeu, usando a plataforma mais
famosa nesse ramo e simples de usar, que é o Europass, ou então, fazendo um currículo sem seguir esses
parâmetros. Digo isso porque já li algumas vezes que
algumas empresas podem preferir o que não seja no
formato europeu. Não nos pergunte o porquê!
O que sabemos e usamos, e sei que muitos usam, é
o formato europeu, mas, na dúvida, deixaremos para
você o download dos dois formatos, muito parecidos
por sinal! Na hora de enviar, pesquise algo antes, se a
empresa especificou o formato ou, na dúvida, mande
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o europeu mesmo (se tiver a oportunidade de perguntar, pergunte).
Nós fizemos um vídeo explicando o passo a passo para
montar seu currículo, inclusive demos dicas importantíssimas, e mostramos como fazê-lo. Mais fácil que isso
impossível haha! Clica aqui e assista o vídeo! Assim,
você entenderá como funciona a questão de elaborar
um currículo que seja interessante a ser usado aqui na
Itália.
Não se esqueça: mesmo sendo sua primeira tentativa,
mesmo sendo uma área que você nunca atuou, ou
qualquer coisa desse tipo, lembre-se de analisar o que
você tem de bom! Mostre a empresa o que você poderia agregar de bom para ela! Mesmo sendo primeira
experiência, fale de suas características pessoais, que

pode ser um diferencial para a vaga.
Vamos dar um exemplo: você está se candidatando
à uma vaga de limpeza, mas nunca trabalhou com
tal. Aborde que é sua primeira experiência, mas que
você se enquadra na vaga pois tem um ótimo senso
de organização, ou então comente suas habilidades
que podem te destacar dos demais, independente
de qual for o serviço oferecido, uma característica sua
bem apresentada pode fazer a empresa se interessar
por você!
Lembre-se de outra coisa importante: os italianos são
diretos, então seja como eles. Nada de muito texto,
muita “enrolação” e, o principal, que falamos no vídeo
e também no post do nosso blog (clique aqui para
ler): faça diferentes currículos para diferentes vagas. Escrever que é bioquímico na vaga de padeiro não soará
bem, então, mãos à obra e atenção nos detalhes!
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Procure ajuda nos órgãos competentes:
Agência de Trabalho e Centro de emprego
Ao chegar na Itália, você precisará conhecer dois
órgãos que poderão te auxiliar nessa etapa: A “Agenzie
del lavoro” e o “Centro per l’impiego”.
O primeiro, que seria a “Agência de Trabalho”, digamos
assim, são empresas que disponibilizam várias vagas
de trabalho, as quais você pode se candidatar. Inclusive, existe uma “agenzie del lavoro” da cidade, digamos
assim, coordenada pela prefeitura, que dizem ser bem
bacana! Então, ao chegar o momento de começar
a procura, pesquise onde fica essa ‘agenzia’ na sua
cidade.
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Bom, a segunda opção que indicamos bastante para
você, é o Centro de emprego, que nada mais é que
o local que muitas pessoas vão para resolver vários
fatores relacionados à trabalho, inclusive pessoas que
estão desempregadas e à procura de um emprego.

um cadastro (leve seus documentos: códice fiscale,
permesso (carta) di soggiorno) e preencher um formulário. Se você estiver desempregado, você terá que
fazer a sua DESOCUPAÇÃO (disoccupazione), que é
uma declaração que comprova que você está desempregado e à procura de emprego.
No mesmo local, você pedirá informações sobre as
vagas de seu interesse (sim, eles têm parcerias com
várias empresas que divulgam suas vagas lá) e eles te
orientarão sobre os requisitos necessários. No mesmo
local, você poderá contar com o auxílio de um funcionário para elaborar seu currículo e, não só, eles anali-

Foto centro de emprego

sarão seu perfil, suas qualidades e conhecimentos e
tentarão te encaixar nas possíveis vagas de emprego
disponíveis e que se enquadram no seu perfil. Eles

Lá você passará por algumas etapas, tais como: fazer

poderão inclusive encaminhá-lo para entrevistas em
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reconhecimento estar pronto, então, não adianta sair
disparando currículo, porque pode ser algo ruim. Ou

outras agências que eles possuem parceria, enfim, é

seja, uma empresa pode te chamar para uma entrevis-

bem bacana e pode ser de grande valia para você.

ta, gostar do teu perfil e você simplesmente terá que

Mas, não se esqueça, fazer tudo isso sem ter o básico

dizer que não possui documento. A chance da empre-

do idioma pode ser uma tarefa muito difícil.

sa te descartar de imediato e nem te dar outra oportu-

Além de procurar o centro de emprego da sua cidade,

nidade é grande, então, pesquise sim as vagas, porém

outra dica bacana que temos para você é ver se existe

concorrer a elas sem documento, pode não ser uma

algum “programa” na sua região, exemplo: aqui na

boa escolha.

Toscana, dentro do próprio centro de emprego, você
encontrará o programa chamado “Giovani sì”, um programa voltado à jovens residentes na Toscana, que os
auxiliam na questão de emprego, moradia, etc.
Ah, e outra dica importante: enquanto você está

em processo de reconhecimento de cidadania italiana, você NÃO PODE TRABALHAR, e isso é sério! Você só pode trabalhar após o
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Currículo em mãos, e agora?
Bom, fez seu currículo com nossa ajuda, ou então com
o auxílio do Centro de emprego, se candidatou às
vagas disponíveis no centro, mas, é hora de continuar
com a mão na massa!
Vamos começar essa dica relatando uma experiência
pessoal: eles dão preferência para contato via voz
do que e-mail. Acontecerá muito com você deles
simplesmente não responderem e-mail. E isso
acontece em todo setor, até mesmo quando você for
pesquisar o documento do seu antepassado italiano,
ou alugar uma casa, enfim. Muitos deixam a opção
de telefone como primeira opção. Porém, tem os que
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cuidador de idoso ou cães, enfim, na verdade não só
trabalhos braçais, mas sim uma gama de ofertas: cole

escrevem: contato apenas por e-mail. Mas, isso não

seu anúncio em postes, peça para deixar nos murais

significa que te responderão, rs.

disponíveis nos cafés, etc. Isso é algo feito inclusive

Se você enviar um e-mail para uma vaga e não obtiver

por italianos!

uma resposta, saiba que a resposta foi não. Sim, triste,

Em vários postes e paredes (desde que não cole em

mas real! Mas, não desista. Existem MUITAS

locais proibidos, por favor) você encontrará anúncios

ofertas online e, o principal modo de
concorrer à essas vagas é por e-mail.

de pessoas oferecendo seus serviços em diversas

Se pedirem para entrar em contato por telefone, aí

cachorros, reformar casas, etc. Eles deixam destacado

você precisará do italiano bem preparado, ou pelo

e disponível para retirar (puxar) um papelzinho no

menos decorado! Mas, saiba que nada é impossível

qual tem o número de telefone disponível, assim,

não é mesmo? Lembre-se: o não você já possui! Então,

quem quiser pega o número, leva para casa e entra

tentar é a melhor opção!

em contato. E acredite, funciona!

Outra dica MUITO importante, ainda mais se seu

Outra dica importante é: tente contato com outros

serviço for braçal tipo reformas, construção, limpeza,

brasileiros. Sim, nós sabemos que existem brasileiros

áreas: cuidar de idosos, dar aulas de idiomas, cuidar de
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que ‘passam a perna’ em muitos brasileiros que estão
à procura de um trabalho, mas, isso não é uma regra!
Gente ‘picareta’ existe de toda nacionalidade. Mas
existem os que podem te ajudar, sem dúvida, e podem
ser um bom primeiro contato para você.
Outra coisa legal é publicar em grupos de brasileiros
que estão morando aqui, tente conhecê-los e, claro,
analise a situação e veja (ou tente) se não é uma
possível furada.
E, é claro, vá nas próprias empresas, ofereça e pergunte
se pode deixar o currículo mesmo sem uma vaga
anunciada. Outra dica é entrar em contato com o
TRABALHE CONOSCO, que você encontrará nos sites
de várias empresas.
E, é claro, faça seu círculo de contato italiano! Afinal,

provavelmente será um italiano que te empregará,
então, começar a se interagir, a conhecer como eles
trabalham, e ir se tornando “conhecido” entre eles é
a sua melhor opção. Ah, e você pode começar aos
poucos! Até o senhor do mercadinho pode ser alguém
que num futuro abrirá uma porta para você.
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Quer mais chances em conseguir o
primeiro trabalho? Faça cursos AQUI!
Isso mesmo que você leu, faça cursos aqui na Itália.
Mas, que tipos de cursos que vocês querem dizer?
Curso de tudo! Na área de estética, cozinha, comércio,
línguas, serviços gerais, enfim. Aqui existem os cursos
rápidos, parecidos mesmo com esses do Brasil de
duração curta, sabem? Tem os técnicos, que são mais
longos e são chamados de “Corsi di Formazioni”, que
podem variar de 6 meses a 3 anos, com várias opções.
Ou seja, talvez com um investimento baixo (ou até zero,
pois existem os gratuitos), você poderá fazer um curso
que te dê uma certificação italiana, que te ajudará (e
MUITO) na hora de tentar uma vaga.
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Pense conosco: você está querendo concorrer a uma

as opções pagas, mas
também as gratuitas! Inclusive, se você
tiver com a desocupação em mãos (já

vaga de pizzaiolo, pois exercia essa profissão aí no

expliquei o que é a desocupação, se você esqueceu,

Brasil e sabe que aqui na Itália teria chances de tentar

volta lá em cima na parte do centro de emprego),

algo. Pois bem, se você aproveitar o período que não

você poderá fazer esses cursos gratuitos presenciais,

pode trabalhar pois está à espera da finalização do seu

inclusive cursos de duração maior, porém, neste caso,

processo de cidadania, por que não fazer um curso

já terá que ter documento italiano em mãos, pois só

que além de te dar uma certificação italiana, te ajudaria

se faz desocupação quem já está legal no país. Mas,

também com o idioma, a entender como funciona o

não desanime, mesmo como turista você poderá

seu trabalho aqui, entre diversas outras vantagens?

encontrar opções gratuitas.

E, como dissemos, existem os básicos, os mais

Vamos deixar aqui para você, alguns links de sites

avançados, e qualquer coisa a mais pode ser de grande

que oferecem cursos gratuitos (mas também pagos)

valia para você.

para desocupados de longa e curta duração, alguns

Esses cursos você poderá encontrar online, na câmara

online, outros presenciais (os gratuitos são apenas

do comércio ou nas empresas físicas localizadas na

para desocupados, os pagos não):

Cursos

sua cidade. Existem
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http://www.casadicarita.org/it/corsi-gratuiti
Mas não são apenas esses sites, como falamos

http://www.casadicarita.org/it/corsi-gratuiti

anteriormente, basta pesquisar por Corsi di Formazioni
no Google, que você encontrará várias opções!

https://www.corsicef.it

Ah, mas uma coisa importante: os cursos que você
fez no Brasil podem ou não ser utilizados aqui. Vamos

https://corsidia.org/corsi-di-formazione-gratuiti-per-

explicar!

disoccupati

Se você fez um curso de estética no Brasil, de três anos
por exemplo, pegou seu diploma e veio para a Itália,

https://www.umanaforma.it/

infelizmente esse curso não é valido, pois para atuar
nessa área eles exigem que o curso seja feito aqui. Mas

Agora, se você não fará como um “desocupado”, ainda

como vou saber qual curso posso utilizar e qual não

terá opções gratuitas. O Casa di Carità, por exemplo,

posso? Bom, isso é simples e ao mesmo tempo não é.

oferecem cursos gratuitos em várias regiões, inclusive

Áreas como da saúde, construção, educação, e outras

cursos de maior duração. Vou deixar o link para vocês:

profissões que são “regulamentadas” no Brasil, não
são válidas aqui. Mas, até para outras profissões como
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não são aceitos aqui, então, deixe para se preparar
aqui na Itália mesmo.

eletricista, por exemplo, algumas empresas exigem

Enfim, isso é um tema longo e que sai um pouco do

cursos feitos aqui. Já na área de Marketing, Designer,

foco da nossa conversa, então, vamos deixar esse bate

Jornalismo, TI, e tantas outras, você poderá usar seu

papo para outro dia, pode ser?

diploma sem validar, e inclusive os cursos que tiver

Sendo assim, vamos para a próxima dica!

feito no Brasil, como especializações ou cursos simples.
Lembre-se de trazer traduzido, se não terá que traduzir
aqui, o que também não é um problema, é claro.

Então, nossa dica é: tente pesquisar
ao máximo sobre sua área, e não saia
fazendo cursos no Brasil achando que
isso pode te ajudar a conseguir algo
aqui. Por exemplo, muitas pessoas falam em fazer
cursos de maquiagem e manicure no Brasil, porém
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Uma dica que ninguém te dá, e que é
muito importante!
É isso mesmo que você leu: praticamente não vemos
muito essa informação disponível nas pesquisas em
português, mas que pode contar muito na hora de
conseguir seu primeiro trabalho.
Pois bem, do que estamos falando? Se trata do HACCP!
E o que seria isso? Literalmente significa “Hazard Analysis and Critical Control Point”, que no Brasil conhecemos como APPCC (Análise de Perigos e Pontos Críticos
de Controle).
Vamos explicar de forma simples e resumida do que se
trata e porquê você teria que ter a certificação HACCP.
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E por que estamos falando sobre isso para você?

uma empresa de alimentos que lida com a preparação,

Como disse, desde quem colhe um alimento, até quem produz, transporta,
ou faz qualquer coisa nesse ramo, precisa dessa certificação. Então, se você pensa em

produção, embalagem, comércio e fornecimento de

trabalhar como lava pratos, cozinheiro, garçom, agri-

alimentos. O manual é escrito pelo proprietário da em-

cultor, e até mesmo na limpeza desses locais, várias

presa em colaboração com um consultor técnico que

empresas te exigirão essa certificação. E já tê-la em

tenha experiência e conhecimento dos regulamentos

mãos te ajudará bastante!

que regem a correção e a conformidade com as pró-

Bom, e como eu faço isso? Simples! Existem várias em-

prias regulamentações.

presas que oferecem o curso, e sua duração é rápida!

Difícil de entender? Nós explicamos para você: todos

Você terá duas opções: a paga, que se não nos enga-

que trabalham no ramo do setor alimentício, seja lá

namos está entre 90 e 120€ (melhor confirmar o preço

qual for a função, desde a produção até o transporte

no local) e também gratuito para quem comprova a

ou comércio, precisam dessa certificação. Nela cons-

desocupação! Vamos disponibilizar aqui para vocês

tam regras sobre a higiene e segurança alimentar, leis

um exemplo de um curso HACCP em Perugia, que

sanitárias e etc. E você faz um curso para obter a certi-

é gratuito para desocupados (desempregados), mas

Bom, nada mais é que um documento elaborado por

ficação HACCP.
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pesquisando no Google, vocês encontrarão para todas
as regiões.
- Curso HACCP gratuito para desocupados em Perugia:
https://www.umanaforma.it/per-le-persone/corsi/altri-percorsi/haccp/4113/
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Quer algo de imediato que te dê
experiência e contatos? Isso pode ser sua
solução.
Tente trabalhos voluntários! Mas, como assim? Preciso
me manter na Itália e vocês estão dizendo para
trabalhar de graça? Opa, mais ou menos isso, mas,
muita calma nessa hora, já iremos explicar sobre o que

Um trabalho voluntário
poderia te auxiliar
em várias coisas:
aprender mais
o idioma, uma
nova profissão

estamos falando e o porquê de darmos essa ideia.
Um trabalho voluntário pode ser de duas formas: o
sem remuneração alguma, como o próprio nome
já diz, ou, um outro tipo de trabalho que não seria
necessariamente um voluntariado pois você teria
remuneração, seria, na verdade, um tipo de estágio.
Bom, um trabalho voluntário poderia te auxiliar em
várias coisas: aprender mais o idioma, uma nova
profissão, a ter uma rede maior de contatos, a se
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inserir em um meio que talvez você não conseguiria
de outra forma, e até mesmo obter uma certificação e
acrescentar algo ao seu currículo. Mas, claro, isso para
quem pudesse fazer esse tipo de trabalho, cada caso
é um caso.
Agora, se para você não existe a menor chance de
fazer isso, você pode procurar por algo que talvez
não dê o salário padrão, mas que seja mais fácil de
ser inserido e que tenha valia para você. Vamos dar
um exemplo: aqui na Toscana, existe um projeto
direcionado para jovens na área da saúde. Você
trabalha 6 horas (ou 8, não me lembro) por dia em um
projeto dentro de um hospital, faz um curso oferecido
por eles, trabalha durante 8 meses e no final recebe

uma certificação muito bacana! Porém, o salário é
baixo, na época girava em torno de 400€, porém as
chances de se inserir poderiam ser mais fáceis do que
em outro trabalho.
Mas, esse foi só um exemplo. Mas, pode ser algo bem
bacana. Talvez se encaixe no seu perfil ou nas suas
condições! Então, deixamos aí essa dica!

Trabalhos de verão: uma oportunidade
imediata!
Se você nos acompanha, já sabe que falamos sobre o
trabalho de verão em alguns vídeos. Se você conheceu
o Coisas que eu sei agora, através desse e-book,
então isso é novidade! Enfim, um dos tópicos mais
importantes, porque sem dúvida é uma das maiores
possibilidades de conseguir um emprego rápido caso
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você tenha o básico do idioma e inglês, é claro. E por
que estamos falando dos idiomas?
Bom, vamos voltar ao começo. Como o próprio nome
já diz, o trabalho de verão, chamado “stagionale”, é
um trabalho que você desenvolve apenas no verão.
Por isso, quando estiver chegando a “state” (verão,
em italiano), você verá muitos anúncios dizendo que
a vaga é “stagionale”, ou seja, algo que dura apenas
durante a estação, nesse caso, o verão.
E é um tipo de trabalho que abre vaga EM TODA A
ITÁLIA, e se contrata muito: com ou sem experiência!
E eles te contratam até para vagas fora do país! Mas,
nesse caso, sem o idioma pode ser difícil. Então o
básico do italiano e o inglês são imprescindíveis.

Bom, os trabalhos são voltados para a área turística
em Vilas, Hotéis, Cruzeiros, Resorts, e você encontrará
vagas para animadores de idosos, de crianças,
dançarinos, fotógrafos, garçons, cantores, professores
de ginástica e por aí vai! As vagas começam por volta
de fevereiro e eles costumam contratar até junho!
Geralmente dura entre 3 a 6 meses, os salários não
são ruins e eles oferecem estadia e alimentação. Ou
seja, pode ser uma boa para juntar um dinheiro, mas,
lembre-se: é um trabalho que te exige estar lá por
esse período. Talvez seja melhor para jovens solteiros,
mas, em todo caso, creio que pode ser uma ótima
opção.
Ah, mas para te dar mais detalhes e te ajudar a
entender melhor como isso funciona, basta clicar aqui
e assistir esse vídeo no nosso canal, onde falamos tudo
bem detalhado para vocês!
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Quer se dar bem? NÃO SEJA MOLE!
Sim, fomos direto ao assunto porque precisamos falar
bem sério com você. Nossa intenção é te ajudar com
esse e-book, então, nada melhor que sinceridade.
Sim, eu sei que você batalha muito, que é um ótimo
profissional, e que sabe da importância de um trabalho. Mas, quando nos mudamos e conhecemos a realidade de outro país, pode acontecer de sermos “moles”
sem nem nos darmos conta. E isso pode ser um baita
problema, então, queremos te ajudar a evitar isso, pois
pode ser o fim da sua chance de conseguir e/ou se dar
bem no seu primeiro trabalho.
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Cada país tem sua realidade de trabalho,
tanto das ofertas quanto das condições
nas quais se desenvolvem o mesmo. Por
isso, precisamos saber como funcionam as coisas em
um determinado país para estarmos espertos e ligados
em saber como proceder.
Por exemplo, o trabalho de limpeza aqui na Itália é
diferente do Brasil. Digamos que aqui seja um pouco
mais “tranquilo”. Porém, não é tão simples assim. Muitas
vezes você encontrará situações bem “peculiares”, e
algo que você tem que saber é que na maioria das
vezes, o tempo é precioso. Ou seja, eles gostam que
você faça bem feito, porém rápido: juntam o útil ao
agradável e você se vira nos trinta. Não estamos falan-

do de trabalho escravo, por favor!
Mas aqui na Itália tudo é pago por hora, então, se
você tem uma quantidade de horas para cumprir, dê
o melhor que você “puder” naquele tempo, ou seja,
faça como der na medida do possível, mas faça bem. E
muitas pessoas, por nunca terem trabalhado com isso,
não conseguem pegar o ritmo, demoram de mais,
fazem mal feito.... Não caia nessa! Como dissemos, faça
o que estiver ao seu alcance naquelas horas dadas,
mas tente sempre manter aquele tempo e um serviço
que seja bem feito. Na maioria das vezes, eles não irão
aceitar o fato de você ter feito hora a mais porque eles
já haviam deixado claro a quantidade que eles estavam dispostos a pagar, então, esteja ciente disso antes
de topar alguma coisa.
Outro exemplo: você foi a um local e viu que demoraria umas 3 horas para limpar tudo, porém, te deram
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2:30 horas para realizar o serviço. PEGUE O TRABALHO. Sim, mesmo que você perca 30 minutos, no
começo você precisa estabelecer contatos, aprender
o trabalho, e inclusive ver como se trabalha, o que
aceitar como proposta, o que não aceitar de forma
alguma.
Pode parecer difícil ter que abrir mão e fazer outra
quantidade, porém, lembre-se de algo importante:
a concorrência é demais! E essa meia hora pode te
ajudar a garantir sua primeira oferta de trabalho!

lembre-se de algo
importante: a
concorrência é demais!

Tudo o que eu sei sobre Trabalho na Itália

Capítulo Final
Trabalho é trabalho!

E claro, não rejeite trabalho.
É sério que tem uma dica sobre isso? Quem em sã
consciência rejeitaria um trabalho sendo que precisa
de um trabalho? E quem que está lendo um e-book
sobre como conseguir esse trabalho, estaria interessado em rejeitá-lo? Pois é meu querido, acredite, isso
acontece, e vamos explicá-lo como e porquê.
Lembra do primeiro ponto que abordamos sobre
‘esteja com a mente aberta’? Pois é, isso é fundamental.
E muita gente se frustra por não conseguir algo na sua
área, ou entra num estado de tristeza profunda por ter
abandonado seu trabalho e estar fazendo “qualquer
outra coisa”, e isso é sério! E queremos te ajudar a não
passar por isso!
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darão uma vida digna e uma boa qualidade de vida.
Se, por um acaso, aparecer algo que o valor não esteja
tão bom, exemplo: como eles pagam a hora, e você

Não estamos dizendo que você não passará por desa-

sabe o valor para aquele tipo de trabalho na região

fios, tristezas, e até mesmo dúvidas. Quem nos conhe-

que você está, mas estão querendo te pagar um

ce sabe que abrimos mão de nossos diplomas para

pouco menos, ACEITE.

trabalharmos com coisas diferentes das que éramos

Tenha várias coisas em consideração nesse momento:

acostumados.

você está iniciando, precisa de experiência, de contatos, e o mais importante,
tem uma fila enorme atrás de você que
fariam por muito menos! Se eles normalmente pagam 10, mas te oferecem 8,
aceite e vá tranquilo! Acredite, tem quem faça por 5,

Se você não estiver preparado, isso pode te atrapalhar,
e não é pouco não. Por isso, fique feliz quando surgir
uma oportunidade, seja ela qual for. Mas, é claro, não
estamos falando de aceitar más condições de trabalho,
exploração ou algo do tipo, DE FORMA ALGUMA. Estamos dizendo que, coisas que talvez você nunca tenha

ou menos.

feito como limpeza, lava pratos, cuidar de crianças, en-

Claro, isso para situações provisórias. As oportunida-

tregar pizza, etc. Trabalhos dignos, honestos, e que te

des e as condições vão melhorando com o passar do

sustentam como outro qualquer! E que, inclusive, te

tempo. Isso não é regra viu? Apenas estamos comen-
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tando pois pode acontecer, e para você não correr o
risco de perder uma oportunidade, esteja ciente de
que isso acontece, mas que pode ser necessário aceitar e seguir em frente.
Ah, e não se esqueça. Pode ser a oportunidade até
para virar um emprego efetivo! Mesmo que te ofereçam pouco, eles podem gostar do seu serviço, e simplesmente te dar a oportunidade de continuar e ainda
melhorar os valores. Então, se agarre nisso!
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Bom, depois de tudo isso, estarei pronto
para meu primeiro trabalho?
Nossa intenção com esse projeto, foi de tentar orientá-lo da melhor maneira possível. Claro que, tudo dependerá de vários fatores como: idioma, a área que
você já trabalhou, a sua idade, ao que você estará
disposto. Mas, cremos que essas dicas, mesmo algumas sendo bem básicas e óbvias, podem talvez despertar mais ainda sua atenção para fatores que talvez
estavam passando por despercebidos, ou você não
estava dando a atenção necessária.
Outra coisa, tudo pode ser bem imprevisível. Pode
demorar para encontrar seu primeiro emprego, como
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você pode ser contratado rapidinho! Cada caso será
um caso.
E, além de tudo isso, analise a região para onde você
irá, como está a demanda naquele local, porém,
IMPORTANTE, vaga de emprego não é tudo. Cada
cidade e região tem a sua característica. Talvez uma
cidade com mais emprego seja cara demais para seu
orçamento inicial, ou você não queira algo movimentado demais como uma cidade grande. E ir para cidades menores não significa não encontrar emprego.
Por isso, é importante pesquisar bastante sobre os
locais, se você já tem um em mente, veja como andam
as coisas por lá, e lembre-se que, uma mudança envolve sim o trabalho, mas também envolve outros fatores

como adaptação dos filhos, escolas, cultura local, etc.
Mas pessoal, como faço para saber como está a questão de trabalho? Bom, você tem algumas opções.
A mais fácil talvez seria conversar com pessoas que
estão naquele local, mas claro, primeiro faça uma pré-seleção, porque senão falará com pessoas que estão
espalhadas por vários locais e ficará ainda mais confuso.
Pesquise em sites italianos matérias que te ajudem,
como, por exemplo, a pesquisa anual feita pelo jornal
Il Sole 24 ore, um jornal de economia italiano que

pesquisa feita nas principais cidades italianas, e aborda vários
temas sobre a vida naquele local: emprego, segurança, qualidade de vida, etc.

divulga todo ano uma
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Basta você escolher qual fator você quer analisar, que
ele te dará a lista da ordem de classificação das cidades. É bem bacana e pode ser uma boa ferramenta de
pesquisa. Vou deixar o link aqui para vocês.
https://www.ilsole24ore.com/speciali/qvita_2016_dati/home.shtml
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E se eu quiser trabalhar por conta própria, é
um tiro no escuro?
Bom, assunto interessante que pode ser tema para um
futuro e-book, o que você acha? Dizemos isso, porque
é um assunto que merece muita atenção. Claro que,
abrir uma atividade comercial em outro país vai exigir
de você uma boa estrutura financeira e um bom conhecimento de vários fatores, ah, e é claro, tempo!
Mas, adiantamos para você que, não deve ser algo a
ser descartado! Ao conversarmos com várias pessoas,
percebemos que muitas possuem uma condição financeira para tal, já têm um ramo de atividade no Brasil, ou
até mesmo pensam em projetos para desenvolvê-los

adiantamos para
você que não deve
ser algo a ser
descartado!
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aqui, e isso pode sim ser uma ótima escolha!
Porém, nossa dica é: estude muito sobre o assunto.
Aqui na Itália as coisas são bastante burocráticas, e até
mesmo para vender cachorro quente na rua você terá
que passar por etapas importantes de legalização da
sua barraquinha antes de até mesmo montá-la.

E, para quem tem um bom dinheiro a investir, a nossa dica é: invista! Existem ramos
de sucesso aqui na Itália, e mesmo que seja algo mais
simples, como fazer unha, vender bolo, consertar
móveis, etc., pesquise junto a um ‘comercialista’, quais
as melhores maneiras de exercer sua atividade no país.

Tem mais alguma dica importante?
Dica não sei, mas algo muito importante, isso temos
sim, e é para finalizar com chave de ouro, rs. Não poderíamos deixar de falar para você quais são os principais
sites para vagas de trabalho, afinal de contas, procurar
um trabalho online é algo indispensável! Por isso, reunimos os melhores sites aqui da Itália e vamos disponibilizá-los para vocês!
Linkedin https://pt.linkedin.com/
Jobrapido https://it.jobrapido.com/
Infojobs https://www.infojobs.it/
Subito https://www.subito.it/
Trovalavoro http://www.trovalavoro.it/
Monster https://www.monster.it/
Help lavoro https://www.helplavoro.it/
Indeed http://www.indeed.it/
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Job gratis https://www.jobgratis.com/
Oggi lavoro http://www.oggilavoro.com/
Reppublica https://www.repubblica.it/economia/miojob/
Kijiji https://www.kijiji.it/offerte-di-lavoro/offerta/
Bakeca https://www.bakeca.it/annunci/lavoro/
A, vamos deixar também os links das principais Agências de Trabalho, para vocês estarem consultando as
vagas online!
https://www.adecco.it/
https://www.manpower.it/
https://www.randstad.it/
https://www.gigroup.it/
https://www.umana.it/

E nesse link a seguir, você encontrará disponível uma
lista com mais Agências de Trabalho disponíveis em
toda a Itália, caso queira fazer uma pesquisa de maior
porte:
http://www.lavoroecarriere.it/agenzie-per-il-lavoro/

Preparado?
Bom, nós ficamos por aqui. Estaremos na torcida

Queremos te agradecer pela confiança em ter aces-

por você! Creio que se colocar em prática todas

sado nosso conteúdo, e ter nos dado a oportunidade

essas dicas, ficará mais fácil conseguir seu primeiro

desse bate papo com você! Desejamos que você

trabalho.

consiga vencer todos os passos que envolvem

E, não se esqueça, além de absorver todo o conteú-

mudar de país, e, no que depender de nós, estaremos

do desse e-book, deixa ele salvo aí, para sempre que

aqui para tentar te auxiliar em todos os momentos!

tiver dúvidas, ter um material de consulta! E, é claro,

Podemos contar com você para continuar nos acom-

compartilhe com as pessoas que também se inter-

panhando nessa jornada de Vida na Itália? Massa! Em

essam pelo assunto. Vamos deixar o link aqui em

breve lançaremos outros projetos como esse, fique

baixo, e basta compartilhar esse link para a pessoa

de olho!

fazer download, assim saberemos que nosso projeto está sendo acessado por outras pessoas!

Obrigado!
Até a próxima!

Priscilla e Chrystian, do Coisas que eu sei,
em parceria com Nereu Pasquini.

