
Başvuru
Motivasyon Mektubu / Ön Yazı

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Giriş
Türkçe Portekizce
Sayın Yetkili, Prezado Senhor,

Caro Senhor,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim

Sayın Yetkili, Prezada Senhora,
Cara Senhora,

Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim

Sayın Yetkili, Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),

Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti

Sayın Yetkililer, Prezados Senhores,
Caros Senhores,

Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya bir departmanın tümüne seslenirken

Yetkili makama / merciiye, A quem possa interessar,
Resmi, alıcıların ismi ve cinsiyeti tamamen bilinmezken

Sayın Ahmet Bey, Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,

Resmi, erkek alıcı, bilinen isim

Sayın Dilek Hanım, Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,

Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim

Sayın Melek Hanım, Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,

Resmi, bayan alıcı, evli değil, bilinen isim

Sayın Demet Hanım, Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,

Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
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Sayın Alihan Erturan, Prezado Vítor Silva,

Caro Vítor Silva,
Daha az resmi, alıcıyla daha önce iş yapılmış ise

... tarihte ...'da ilanını verdiğiniz ... pozisyonu için
başvurmak istiyorum.

Eu gostaria de candidatar-me ao cargo de... que foi
anunciado em /no /na... em...

İlanını bir gazetede veya dergide gördüğünüz işe standart başvuru formülü

...'da yayımlanan ilanınıza binayen size
yazıyorum.

Escrevo em resposta ao anúncio publicado em /no /na...

Online olarak açılmış bir ilana cevap göndermenin standart yolu

... tarihli ...'daki ilanınıza binayen yazıyorum. Refiro-me ao seu anúncio em /no /na... datado de...
İş ilanını nerede bulduğunuzu açıklamanın standart yolu

... dergisinin ... nolu baskısı ... nolu sayısında iş
ilanınızı gördüm ve büyük bir ilgiyle okudum.

Eu li o seu anúncio sobre um(a) ... experiente ... no(a)...
edição de ... , e tenho grande interesse na vaga.

Düzenli yayımlanan bir dergide karşılaşılan bir iş ilanına başvurmanın yolu

İlan verilen pozisyona ... olarak başvurmak
benim için bir zevktir.

Venho, por meio desta, candidatar-me à posição
anunciada, como...

Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu

... pozisyonuna başvurmak istiyorum. Eu gostaria de canditatar-me ao cargo de...
Bir iş ilanına başvurmanın standart yolu

Şu anda ... için çalışıyorum ve sorumluluklarım
arasında ...

Atualmente trabalho para ... e sou responsável por ... 

Şu anki iş statünüzü açıklamaya başlamak için bir giriş cümlesi

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Temellendirme
Türkçe Portekizce
Bu pozisyonla özel olarak ilgileniyorum çünkü ... Estou particularmente interessado neste trabalho

/cargo, como... 
Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır

... için sizinle çalışmak isterdim. Eu gostaria de trabalhar para ...(nome da empresa), a
fim de ...

Belli bir işi neden istediğinizi açıklarken kullanılır
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Güçlü yanlarım ... Meus pontos fortes são...

Anahtar özelliklerinizin neler olduğunu gösterirken kullanılır

Tek zayıf yönüm / yönlerim ... . Ancak bu alanda
/ alanlarda kendimi geliştirmek için fırsat
kolluyorum.

Eu diria que a minha única fraqueza é/ as minhas
únicas fraquezas são.... Contudo, estou tentando
melhorar neste(s) aspecto(s).

Zayıf yönlerinizi gösterirken o zayıf yönleri geliştireceğinizi de belirtmeniz durumunda kullanılır

Bu pozisyon benim için çok uygun çünkü ... Acredito que sou indicado para o trabalho pois...
Neyin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır

... konusunda tecrübem olmamasına rağmen ...
konuda oldukça tecrübeliyim.

Embora eu não tenha experiência anterior em ..., eu tive
... 

Belli bir iş alanında daha önce çalışmadıysanız buna rağmen farklı alanlardaki deneyimlerinizi gösterirken
kullanılır

Profesyonel niteliklerim / becerilerim öyle
görünüyor ki şirketinizin gerektirdiği özelliklere
çok iyi uyuyor.

Minhas qualificações/ competências profissionais
parecem estar de acordo com as necessidades da sua
empresa. 

Hangi becerilerinin seni bu iş için iyi bir aday yaptığını açıklarken kullanılır

... olan zamanım boyunca, ... konusunda
kendimi geliştirdim / ilerledim / genişlettim.

Durante meu tempo como ..., eu aperfeiçoei / aprofundei
/ estendi / meu conhecimento em...

Yeni beceriler için belli bir alandaki yetkinliğinizle ilgili tecrübelerinizi gösterirken kullanılır

Uzmanlık alanım dahilinde ... Minha área de especialização é .../ Sou
especializado(a) em... 

Ana becerilerinin ve tecübelerinin hangi alanda olduğunu gösterirken kullanılır

...'de çalışırken ... konusunda oldukça uzmanlık
kazandım.

Apesar de trabalhar em/com ... , tornei-me
extremamente competente em ... 

Yeni becerilere açıklığı ve belli bir alandaki tecrübeyi gösterirken kullanılır

Çok kısıtlı bir zamanda çalışırken bile net sonuç
odaklılığını elden bırakmamamın yanında, ... için
özel olarak çok uygun olduğumu belirtmek
isterim.

Ainda que trabalhando em ritmo acelerado, eu não sou
negligente e trabalho com precisão, sendo, portanto,
adequado para as demandas do trabalho como ....

Daha önceki işlerinden kazandığın bu tecrübeyle neden başvurduğun yeni iş için iyi olduğunu açıklarken
kullanılır
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Baskı altındayken bile yüksek iş kalitesi
standartlarını koruyabilirim.

Sou capaz de manter um alto padrão de trabalho,
mesmo sob pressão.

Son derece çaba gerektiren bir iş ortamında çalışabileceğinizi açıklarken

Bu pozisyondaki işim ile bu konudaki özel ilgimi
birleştirmiş olacağım bu şekilde.

Desta forma eu teria a oportunidade de conciliar os
meus interesses com esta colocação.

Belli bir işe özel ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır

... ile ilgili özel bir ilgim var ve eğer sizinle
çalışma şansım / fırsatım olursa çok minnettar
kalırdım.

Eu tenho especial interesse em /no /na... e gostaria ter a
oportunidade/ chance de ampliar meus conhecimentos,
trabalhando em /no /na...(nome da empresa).

İşe özel bir ilginiz olduğunu belirtirken kullanılır

Özgeçmişimden de görebileceğiniz gibi
tecrübelerim ve kualifikasyonlarım bu pozisyon
için çok uygun.

Como pode ser observado no meu currículo anexo, a
minha experiência e qualificações correspondem aos
requisitos desta posição.

Özgeçmişinize dikkat çekmek ve bu işe ne kadar uygun olduğunuzu göstermek için kullanılır

... olarak ...'daki şu anki pozisyonum bana
yüksek baskıyla, takım ruhu içinde çalışmayı
öğretti, iş arkadaşlarımla yakın mesafede
çalışmanın işleri yetiştirmek açısından önemini
kavrattı.

Minha posição atual como...de /do /da..., me
proporcionou a oportunidade de trabalhar em um
ambiente de grupo de alta pressão, onde é essencial
ser capaz de trabalhar com colegas, a fim de cumprir
prazos. 

Şu anki işinizden ne gibi beceriler elde ettiğinizi gösterirken kullanılır

... olarak sorumluluklarıma ilaveten ...
becerilerimi de geliştirdim.

Além de minhas responsabilidades como ..., eu também
desenvolvi habilidades/competências em....

Şu anki işinizden edindiğiniz ek becerileri gösterirken kullanılır. Mesleki ünvanınızla pek alakalı olmayan
beceriler

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Beceriler
Türkçe Portekizce
Ana dilim ..., ama ... da konuşabiliyorum. Minha primeira língua é ..., mas também falo ...

Akıcı olduğunuz ana dilinizi veya diğer dilleri göstermek için kullanılır

... diline son derece hakimimdir. Eu falo... com fluência.
Sou fluente em... 

Anadiliniz olmayan ama yüksek seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır
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İyi seviyede ... bilgim vardır. Eu tenho conhecimento intermediário de...

Anadiliniz olmayan ama orta seviyede iletişim kurabildiğiniz dilleri göstermede kullanılır

... üzerine ... yıllık iş tecrübem vardır. Eu tenho ... anos de experiência de trabalho em /como...
Belli bir iş alanı hakkındaki tecrübenizi göstermek için kullanılır

...'ın tecrübeli bir kullanıcısıyım. Eu tenho experiência em /com ... 
Hangi bilgisayar yazılımını kullanabildiğinizi gösterirken kullanılır

... ve ...''den yeterli ve gerekli derecelerde
anlıyorum.

Eu acredito ter a combinação adequada de ... e .... 

Becerilerinizin dağılımını göstermek için kullanılır

Mükemmel iletişim becerisi Excelente habilidade de comunicação
Bilgi paylaşımı ve iş arkadaşlarınıza açıklayıcı olabilme becerisi

Tümdengelim muhakemesi Raciocínio dedutivo
Hızlı ve verimli anlayabilme-anlatabilme becerisi

Mantıklı düşünebilme Pensamento lógico
Birinin fikirlerini iyi planlanmış ve net bir şekile sokarak inşa etme

Analitik düşünce Habilidades analíticas
Detaylı sorgulama ve araştırma yeteneği

İyi kişilerarası ilişki becerisi Bom relacionamento interpessoal
Diğer çalışanlarla etkili bir biçimde iletişimde olmayı becerme yeteneği

Anlaşma becerisi Habilidades de negociação
Diğer şirketlerle etkili biçimde iş anlaşması yapabilme yeteneği

Sunum becerisi Habilidades de comunicação
Kalabalık insan topluluğu önünde etkili biçimde fikir alışverişinde bulunabilme

Motivasyon Mektubu / Ön Yazı - Kapanış
Türkçe Portekizce
Şirketinizin bana sunacağı bir pozisyonu son
derece heyecanla bekliyorum.

Estou muito motivado e anseio pelo trabalho
diversificado que um cargo nesta empresa proporciona.

Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır
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Bu pozisyondaki yeni görevleri bir giriş sınavı
gibi görüyor ve onları dört gözle bekliyorum.

Eu vejo as novas atribuições / esta posição como um
excelente desafio.

Bir kişinin şirket için çalışma isteğini yinelemesinin kapanışında kullanılır

Pozisyonun derin detaylarını sizinle bireysel
olarak görüşme fırsatını memnuniyetle
karşılardım.

Eu gostaria de ter a oportunidade de discutir mais
detalhes sobre a vaga pessoalmente. 

Bir mülakat ihtimaline karşı ipucu veren kapanış

Özgeçmişimi / CV'mi ekte bulabilirsiniz. Meu currículo encontra-se anexo para sua apreciação.
Özgeçmiş / CV'nizin önyazıyla birlikte olduğunu söylemenin standart yolu

Eğer istenirse ...'dan referans sağlayabilirim. Eu posso fornecer referências, se necessário.
İş verene referans sağlayabileceğinizi söylemenin standart yolu

Referanslar ...'dan sağlanabilir. Referências podem ser solicitadas à /ao...
İşverene kontakt kurabileceği bir referans sağlamak istediğinizde kullanılır

... tarihindeki bir mülakat için uygunum. Estou disponível para entrevista em ..
Bir mülakat için müsait olduğunuzu belirtmede kullanılır

İlginiz ve zamanınız için teşekkür ederim. Bu
pozisyona neden uygun olduğumu sizinle kişisel
olarak görüşmek için sabırsızlanıyorum.

Obrigado por seu tempo e consideração. Aguardo a
oportunidade de discutir pessoalmente as razões pelas
quais sou apropriado para esta posição. Por favor entre
em contato comigo via ...

Tercih edilen birinin kontakt detaylarını verirken ve işverene başvurunuzu incelediği için teşekkür ederken
kullanılır

Saygılarımla, Cordialmente,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi

Tüm içtenliğimle, Atenciosamente,
Resmi, sıkça kullanılan, bilinen alıcı

Saygılarımla, Com elevada estima,
Resmi, çok sık kullanılmayan, bilinen alıcı ismi

Saygılar, Lembranças,
Resmi olmayan, birbirlerine ilk isimleriyle hitap eden iş ortakları arasında
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