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o desaFio
O ano passado foi de crise e muita gente perdeu o emprego. Quem já passou 
por isso sabe como é fácil ficar muito ansiosa e preocupada com o futuro. 

No dia a dia da Agência Lar Feliz vemos que algumas candidatas conseguem 
uma nova colocação muito rapidamente, enquanto outras ficam meses 
em busca de uma vaga. Temos notado um perfil comportamental entre 
aquelas que conseguem uma nova colocação rapidamente. E esse e-book é 
exatamente sobre isso!

Através de comentários de especialistas e com base em nossa experiência, 
elaboramos esse guia que vai lhe auxiliar a entender o que você precisa fazer 
passo a passo para voltar para o mercado de trabalho rapidamente.



Qual é o
seu sonho?

Essa pergunta parece não ter nada a ver com um novo emprego. Mas, 
pessoas que vivem em busca de seus sonhos são mais persistentes 
e não desistem facilmente. Essa qualidade é muito útil na hora de 
buscar um novo emprego.



SE RECOLOQUE NO MERCADO RAPIDAMENTE

Pense em construir  
uma carreira
Empregadores ficam desestimulados ao entrevistar alguém que diz 
que está procurando aquela vaga só porque está desempregada.  Esse 
aparente desespero por um emprego não passa confiança. O 
empregador precisa sentir que você vai dar seu melhor e quer estar ali 
porque gosta de crianças.

Um passo fundamental na construção de uma carreira é a construção 
da imagem. Você deve investir em sua imagem, não estou falando de 
roupas caras e etc. Sua imagem tem haver com sua postura profissional.  
Será que você inspira confiança?



Os seus futuros patrões irão durante a entrevista tentar descobrir se 
podem confiar em você. Isso é bem óbvio! Pois, você será responsável 
em algumas partes do dia pelos filhos deles. 

Você como babá precisa se posicionar como uma verdadeira tutora. 
É verdade que muitos professores e profissionais de outras áreas 
reivindicam esse título para si. Mas, o sentido básico dessa palavra é 
aquele que ampara, protege, defende; guardião.

Nos tempos bíblicos, o tutor em geral não era o verdadeiro mestre, 
mas aquele que acompanhava a criança na ida e na volta da escola e 
possivelmente também em outras atividades. Ele entregava a criança 
ao instrutor. Isto prosseguia desde a infância até, talvez, a puberdade, 
ou por mais tempo. Ele devia proteger a criança de danos físicos ou 
morais. (Assim, tuteur, em francês antigo, e tutor, em latim, significam 
literalmente “um protetor ou guardião”.) No entanto, os deveres do 
tutor envolviam também a disciplina, e ele talvez tivesse a atribuição 
de instruir a criança em questões de conduta. 

Pense em quanta confiança um pai e uma mãe precisavam ter em um 
tutor para lhe entregar seu filho aos seus cuidados. Hoje não é diferente!



como construir  
uma carreira?
invista em sua Formação. Para você inspirar confiança em 
seus futuros patrões não basta apenas dizer que gosta de crianças ou 
ter experiência por ter criado os seus próprios filhos. Por que não?

Será que por apenas gostar de crianças ou ter tido filhos é uma garantia 
de que uma pessoa sabe o que fazer para corretamente acalmar um 
bebê? Ou quê fazer para corretamente controlar uma birra? Ou 
sabe como usar brincadeiras de acordo com a idade para motivar a 
criança e criar um ambiente apropriado para o aprendizado? 

é verdade que muitas mães que já criaram dois, três ou 
mais filhos não sabem fazer isso corretamente. 



No ambiente de trabalho, você também terá que lidar com diversos 
conflitos, é o mais comum deles é até onde você vai poder intervir 
na criação dos filhos de seus patrões. O seu trabalho não é ensinar 
os seus valores, mas preservar os valores e crenças de seus patrões. 

Outro desafio é quando você é babá contratada por uma mãe de 
primeira viagem. Por falta de experiência por parte da mãe talvez ela 
espere que você lhe auxilie e oriente-a corretamente. Mas, como você 
pode conquistar essa confiança?

O curso de capacitação para babás oferecido pela Agência 
Lar Feliz prepara novas e babás experientes a como lidar com essas e 
outras situações. Durante o curso também é ensinado sobre postura 
profissional e como construir uma carreira como babá profissional.

O foco do curso é lhe ensinar técnicas que lhe ajudarão a lidar de 
forma prática com as diversas situações que surgem no ambiente 
de trabalho. O conteúdo é tão profundo e bem direcionado que até 
mesmo mães bem experientes, descobrem como sabiam pouco 
sobre como lidar com crianças e motivá-las para crescerem fortes, 
saudáveis e acima de tudo pessoas responsáveis.



Assista alguns depoimentos de nossas alunas e suas experiências 
durante o curso, clique nas figuras abaixo:



o promissor merCado de 
Cuidadoras de Crianças
Com o ingresso cada vez maior das mulheres no mercado de trabalho 
a demanda por babás tem crescido exponencialmente. 
Cada vez mais temos visto profissionais que antes eram cuidadores de 
idosos migrarem para cuidadores de crianças. Profissionais da área de 
enfermagem também estão enxergando essa grande oportunidade e 
estão se especializando como babás. 

Por exemplo, uma técnica em enfermagem tem seu piso salarial em 
R$ 1.500,00, mais ou menos. Imagine a oportunidade que se abre se 
ela se posicionar como babá enfermeira para cuidar de crianças com 
alguma deficiência. o seu salário pode dobrar para r$ 3.000,00.

No mercado de babás existem boas oportunidades, como a citada 
acima, não apenas para técnicos em enfermagem, mas também para 
cuidadores de idosos e para babás novas e experientes que desejam 
construir uma carreira de sucesso.



Como se reColoCar no 
merCado rapidamente?

o Passo a Passo

Agora que já entende que existe uma grande 
oportunidade no mercado para se trabalhar 
como babá. Você está pronta para entender o 
perfil comportamental de profissionais que 
retornam rapidamente para o mercado 
de trabalho. 

Se você baixou este e-book é bem provável que 
esteja desempregada.  É nós da agência Lar Feliz 
queremos lhe ajudar. Por isso, ao invés de fazer 
um longo descritivo comportamental 
elaboramos 5 passos para você seguir e 
se recolocar rapidamente. 



1

2

não se desesPere

invista em um curso 
Para melhorar sua 
qualificação

O primeiro passo para uma busca de emprego efetiva é não entrar 
em desespero. Mesmo em crise, há vagas, o Brasil possui um grande 
mercado de trabalho. 

Toda informação sobre sua área de interesse é valiosa tanto para 
o desenvolvimento do próprio profissional, quanto para a troca de 
informações e ampliação de seu network.
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4

cadastre seu currículo em 
agências de domésticas

PrePare-se Para 
entrevistas

A Agência Lar Feliz é a agência referência em Belo Horizonte. Se você 
busca uma vaga em Belo Horizonte e região, você poderá fazer cadastro 
gratuito em nosso banco de dados. Para fazer isso, 

O conteúdo do currículo também será útil para as entrevistas. Mas 
também é importante estar preparado para questões difíceis como 
‘quais seus pontos fracos’, ‘por que você saiu do emprego anterior’ ou 
‘por que acredita ser a melhor candidata para ocupar a vaga’. 

Quanto mais preparada estiver para uma entrevista, mais 
calma estará nela e maiores serão suas chances de agradar.



5 seja mais flexível ao 
negociar a remuneração

Em casos de longos períodos de desemprego, a candidata deve ser 
flexível na hora da negociação. Caso a vaga ofereça remuneração 
abaixo da pretendida. 

Às vezes pode valer a pena começar com um salário um pouco menor, 
mas com bons benefícios. Se não conseguir o salário desejado, é 
possível compensar com bônus. 

Em último caso, talvez seja sábio aceitar um salário menor e daí “voltar 
para a casa número 1”, ou seja, continuar a busca pelo emprego e o 
salário que deseja, evitando ficar desempregada.



Este e-book gratuito é de autoria da Agência Lar Feliz. 

Se desejar mais informações sobre os nossos cursos você poderá 
encontrar mais informações em nosso site.

www.agencialarfeliz.com.br
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