
Conheça cursos gratuitos para turbinar o seu currículo 

O mercado de trabalho muito competitivo. Para garantir uma boa colocação e 

um emprego dos sonhos é necessário ter um currículo impecável, com 

experiência e ótima qualificação. 

Uma forma de turbinar seu currículo é apostar em cursos gratuitos em sua área 

e que façam a emissão de certificado. Com eles em mãos, monte um lattes e 

demonstre toda a sua experiência na área. 

Na internet é possível encontrar diversas notícias com cursos gratuitos e que 

podem ser feitos a qualquer momento. Para ajudá-lo na escolha de um, listamos 

algumas das melhores opções disponíveis no mercado. 

Gratuitos 

Veja os melhores cursos gratuitos para turbinar seu currículo: 

 Codec Academy: voltado para programadores e pessoas interessadas 

em conhecer mais sobre a produção e programação de sites. Há opções 

de curso sobre programação com JavaScript, PHP, HTML, Ruby, Python, 

entre outros. 

 Coursera: o site oferece diversas opções de cursos nas áreas de 

alimentação e nutrição, estatística e análise de dados, artes, negócios e 

gestão, química, biologia, educação, ciências da computação, entre 

outros. 

 ESAGS: os cursos oferecidos pela plataforma priorizam questões de 

comportamentos de excelência, comunicação, formação de líderes a 

gestão correta do tempo.  

 Instituto de Educação Tecnológica: referência em educação 

tecnológica, os alunos podem realizar cursos gratuitos nas áreas de 

gestão ambiental, da inovação e liderança. 

 Khan Academy: a organização não-governamental oferece cursos em 

formato de vídeo-aulas, com conteúdos de física, matemática, biologia e 

química. Apesar de serem gravados em inglês, há legendas em português 

para facilitar a compreensão. 

 My English Online: ter um outro idioma além do português é essencial 

em seu currículo. Aproveite este curso online e gratuito para ir do nível 

iniciante ao avançado. 

 TED Talks: os TEDs, palestras de grandes líderes, são fonte de 

conhecimento e inspiração no mercado de trabalho. É uma nova forma de 

adquirir conhecimento. Neste site você conseguirá assistir diversos 

conteúdos com legendas em português. 

 Web Mastery: mais uma vez os profissionais da área de tecnologia 

ganham destaque com cursos online. Neste é possível aprender do 

básico do HTML até a segurança completa de um site. 

A lista acima reúne apenas alguns dos inúmeros cursos online e gratuitos 

disponíveis na internet. Reserve um tempo semanalmente para investir em sua 

educação e formação. 



Possuir conhecimentos específicos traz um diferencial para o seu currículo. 

Como vemos nas notícias, as empresas buscam cada vez mais profissionais 

qualificados e com grande expertise do negócio. 

Currículo 

Organize todas as suas informações no currículo de forma que fiquem atrativas 

e que o possível contratante fique surpreso com sua experiência e 

conhecimento. É claro que todos os dados adicionados no documento devem 

ser verdadeiros. 

Não esqueça de sempre solicitar um certificado de conclusão de curso, para que 

tenha um documento comprobatório do momento de formação, mesmo que seja 

online. A validade é a mesma. 

Aproveite as nossas sugestões, veja se há cursos em sua área e comece agora 

mesmo a estudar novos assuntos para deixar seu currículo ainda mais atraente.  

 


