QUAL PROFISSÃO ESCOLHER?
A escolha da profissão, envolve enormes dificuldades diante da infinidade de cursos e de novas
especializações que têm surgido. Preparamos um guia rápido com algumas sugestões para ajudar você
na escolha da sua profissão. Siga as nossas dicas, pense bem e boa sorte!
INFORME - SE SOBRE AS PROFISSÕES E CARREIRAS
Ao pensar em escolher uma profissão, procure conhecê-la.
É importante conhecer o que o profissional faz no seu dia a dia, qual a sua área de atuação, como está
o mercado para a profissão e como é o curso.
A ESCOLHA DA PROFISSÃO SÓ DEPENDE DE VOCÊ
Nem sempre as melhores intenções levam as melhores escolhas. Não são raros os casos em que pais, amigos
ou parentes acabam influenciando na escolha de uma profissão.
É muito comum encontrar alunos que abandonam a faculdade porque não se identificam com a
profissão escolhida.
Na hora de escolher uma profissão, nunca se deixe levar por qualquer tipo de influência.
A carreira é sua, o sonho é seu, a escolha da profissão certa, só cabe a você.

CONHEÇA BEM SUAS ÁREAS DE INTERESSE PROFISSIONAL E PESSOAL
O autoconhecimento é uma das chaves para o sucesso na vida em geral, com a escolha da profissão certa,
não é diferente. Procure listar os seus principais interesses, talentos e defeitos. Procure conhecer bem a si
mesmo.
Liste quais são as suas atividades preferidas no tempo livre, os tipos de filmes que você gosta os assuntos
que mais gosta de conversar e as suas principais qualidades. Liste também o que você não gosta de fazer,
quais situações te deixam constrangido e também quais são os seus principais defeitos (não adianta,
todo mundo tem seus defeitos!).
Ter um bom conhecimento sobre si mesmo, com certeza irá ajudar na escolha da profissão certa
ESCOLHA COM CALMA A SUA PROFISSÃO, AINDA DÁ TEMPO
A escolha da profissão certa deve ser muito bem pensada, deve ser uma decisão tomada com calma.
Pense muito bem sobre o assunto. Claro que nada é para sempre, uma escolha profissional também não
precisa ser, há muitos casos de pessoas que trabalham anos em uma profissão e posteriormente
abandonam tudo para começar uma carreira nova.
Procure conversar com profissionais formados para conhecer a parte prática. Se você quer fazer o curso de
medicina, por exemplo, visite os hospitais, visite as clínicas, observe a rotina dos médicos e se possível faça
perguntas para os profissionais.
De qualquer modo, mesmo que você possa mudar de carreira posteriormente, não vale a pena perder
tempo fazendo um curso que você não gosta. Por isso quando for escolher sua profissão pense muito bem.
Para poder ter certeza que está fazendo a escolha certa da profissão procure toda a orientação que
puder. Leia muito sobre a área que quer estudar.
Quando estiver fazendo a sua escolha profissional lembre-se, toda profissão tem o seu lado positivo e o seu
lado negativo. A escolha da profissão certa depende muito do estilo de vida que você quer levar.
ENEM/VESTIBULAR NÃO É O FIM DO MUNDO
Momentos importantes da vida como o vestibular, sempre causam medo e ansiedade. É preciso ter
controle.
O vestibular como muitos momentos, é um fato inevitável, se você quer começar uma carreira de sucesso
deve encará-lo. Por isso aceite o fato e faça o que tem que ser feito:
ESTUDE
Estudar é importante, mas tudo também tem o seu peso: não deixe de fazer atividades extras tais como se
divertir fazendo o que você mais gosta. Deixe também sempre um tempo para o descanso.

SUCESSO E BOA SORTE!
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