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4 de Abril de 20XX 

Caros Recursos Humanos,  

Escrevo-lhes para expressar o meu interesse na posição de assistente de vendas a 

tempo parcial na (nome da empresa).  

Estou atualmente no meu segundo ano de língua e literatura inglesa na Universidade 

do Porto e estou interessado na oferta de emprego que estão a apresentar por várias 

razões. Em primeiro lugar, há um ano atrás fiz um estágio numa escola, o que me 

ajudou a compreender a importância de me envolver com as pessoas a quem estava a 

prestar um serviço, assegurando que as aulas decorressem sem problemas. Este papel 

inspirou-me a ajudar as pessoas, e eu gostaria de poder aplicá-lo num ambiente de 

vendas mais comercial.  

Adicionalmente, eu também fiz parte da equipa criativa da minha escola secundária no 

meu último ano do liceu. Fizemos vários projetos, dos quais destacaria o desenho do 

menu nutricional que mais tarde foi enviado a todos os pais. Esta foi uma experiência 

na qual pude assistir a sessões de brainstorming, desenvolver o próprio design e 

apresentar as novidades nele contidas ao conselho de administração: hoje posso ver 

como poderia ajudar-me em projetos futuros em qualquer empresa. Também fui 

voluntário várias vezes. contribuindo com ideias para a angariação de fundos. Isto 

mostra a minha integridade e honestidade em lidar com as finanças e ser elogiado 

pelos meus esforços.  

Toda a minha experiência combinada com as minhas realizações educacionais e 

atitude e motivação para o trabalho. Tenho a certeza que poderia contribuir muito 

para a vossa empresa no posto de trabalho. Obrigado por ter tido tempo para 

considerar a minha candidatura. Estou ansioso por uma segunda oportunidade de o 

contactar para discutir a minha contribuição para o sucesso e desenvolvimento de 

(nome da empresa).  

Atenciosamente.  

O seu nome 
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