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ACESSOS PARA O BANCO DE EMPREGOS

BANCO DE EMPREGOS - Como Acessar
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BANCO DE EMPREGOS - Como Acessar

Acesse o Banco de Empregos pelo menu principal do site, através do menu
“PRODUTOS E SERVIÇOS” > BANCO DE EMPREGOS. Você também pode acessar
na home, no destaque do Banco de Empregos localizado na home ou pelos links do
mapa do site, no rodapé da página.
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CANDIDATO - Cadastro e Gerenciamento de Conta

O Candidato inicia o processo preenchendo um pré-cadastro para obter um login e senha
necessários para acessar as ferramentas do Banco de Empregos.
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CANDIDATO - Cadastro e Gerenciamento de Conta

Após preencher esses campos, o candidato será direcionado automaticamente para o seu
gerenciador de conta. O gerenciador é composto por algumas seções descritas a seguir:
INFORMAÇÕES GERAIS

ALERTAS DE CADASTRO
O alerta orienta o candidato a cadastrar um
currículo, se ele ainda não o fez.

No item INFORMAÇÕES GERAIS, o candidato tem acesso a um resumo das suas
informações. Se um candidato não tem um currículo preenchido, ele visualiza um alerta
nas INFORMAÇÕES GERAIS, assim que se loga no seu perfil.
Vale ressaltar que uma pessoa cadastrada só terá seus dados exibidos na
busca de currículos se preencher as informações obrigatórias devidamente.
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CANDIDATO - Cadastro e Gerenciamento de Conta

INFORMAÇÕES GERAIS

RESUMO DAS INFORMAÇÕES
Nesta parte, são exibidos o nome, o cargo
e a quantidade de visualizações do currículo
do candidato.
PDF DO CURRÍCULO
Comando para
criar PDF do
currículo cadastrado.

OCULTAR CURRÍCULO
Oculte seu currículo se
não estiver disponível
para contratação.

IMPRIMIR
Comando para imprimir o currículo.

VISUALIZAR CURRÍCULO
Clicando aqui, o candidato será direcionado para uma tela
com o resumo de seu currículo organizado.

No item INFORMAÇÕES GERAIS, o candidato tem acesso a um resumo das suas
informações. É um painel que possibilita a impressão e visualização do currículo, bem
como a quantidade de visualizações do mesmo.
A informação de quantidade de visualizações é importante para que o candidato veja o
número de interesse das empresas no seu currículo.
Nesta seção, o candidato também pode, além de imprimir, salvar seu currículo em PDF, já
formatado, podendo enviá-lo como anexo por e-mail ou mesmo arquivá-lo no computador.
Outra função interessante é a opção de ocultar currículo. Se o candidato tiver um currículo
cadastrado e não estiver disponível para contratação, ele pode ocultá-lo da busca e
reativar quando quiser, através de seu perfil.
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CANDIDATO - Cadastro e Gerenciamento de Conta

INFORMAÇÕES PESSOAIS

O candidato pode gravar e alterar suas informações pessoais quando quiser. Existem
campos obrigatórios que serão inseridos no currículo do candidato, afim de identificá-lo
e fornecer informações de contato. Neste item, o candidato também pode redefinir sua
senha e editar informações como endereço, etc.
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CANDIDATO - Cadastro e Gerenciamento de Conta

VAGAS FAVORITAS

Quando o candidato busca uma vaga e se interessa por ela, ele tem a opção de
favoritá-la. Assim, a vaga escolhida como favorita fica armazenada na seção do
gerenciador. Através deste item, ele terá todas as informações da vaga e também a
opção de se candidatar, bem como desfavoritar a vaga.
Em caso de vaga desfavorita ou fechada pela empresa, a mesma sairá automaticamente
da seção VAGAS FAVORITAS.
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CANDIDATO - Cadastro e Gerenciamento de Conta

ATUALIZAR CURRÍCULO E BUSCAR VAGAS

Observação: Não colocar informações de contato ou
informações pessoais. Este campo é visualizado por todos
e suas informações ficarão expostas. Dê preferência para
fazer um resumo sobre suas experiências.

Observação: Este campo deve ser preenchido
com as habilidades, que ajudarão no desempenho
das funções do cargo desejado.

Após preencher o currículo, o candidato pode atualizar ou complementar informações.
O último item do gerenciador é o botão BUSCAR VAGAS. Por ele, o candidato pode
acessar diretamente do seu gerenciador a lista de todas as vagas, bem como refinar sua
busca pelos filtros e palavras-chave.
Lembramos que se o candidato estiver trabalhando, será solicitado o CNPJ da empresa
atual, para que a mesma não visualize o currículo do candidato nas buscas.
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EMPRESA - Cadastro e Gerenciamento de Conta

A empresa inicia o processo preenchendo um pré-cadastro para obter um login e senha
necessários para acessar as ferramentas do Banco de Empregos.

12

EMPRESA - Cadastro e Gerenciamento de Conta

Após preencher esses campos, o usuário será direcionado automaticamente para o seu
gerenciador de conta. O gerenciador é composto por algumas seções descritas a seguir:
INFORMAÇÕES GERAIS

No item INFORMAÇÕES GERAIS, a empresa tem acesso a um resumo das suas
informações. Vale ressaltar que uma empresa cadastrada só tem seus dados exibidos na
busca de vagas se preencher um cadastro de vaga devidamente.
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EMPRESA - Cadastro e Gerenciamento de Conta

INFORMAÇÕES DA EMPRESA

No item INFORMAÇÕES DA EMPRESA, pode-se editar e complementar os dados relativos
à empresa. Essas informações são atreladas às vagas, na busca, como forma de
identificar a empresa.
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EMPRESA - Cadastro e Gerenciamento de Conta

DADOS DO RESPONSÁVEL

Neste item, as informações pessoais de um responsável pela conta da empresa pode ser
editado ou complementado.
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EMPRESA - Cadastro e Gerenciamento de Conta

CURRÍCULOS FAVORITOS

Quando a empresa busca um currículo, ela tem a opção de favoritá-lo ao se interessar por
um candidato. Esses currículos favoritos ficam armazenados nesta seção do gerenciador.
Através deste item, a empresa pode ter todas as informações do candidato, bem como
desfavoritar o currículo.
Ao desfavoritar ou se o candidato ocultar o seu currículo, o candidato sai automaticamente
da seção VAGAS FAVORITAS.
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EMPRESA - Cadastro e Gerenciamento de Conta

GERENCIAR VAGAS

Neste item, a empresa pode gerenciar suas vagas postadas. Ela pode editar uma vaga
aberta ou mesmo fechar uma vaga. Quando a empresa fecha uma vaga, ela é convidada
a responder o por que a mesma foi fechada.
Quando uma vaga é fechada, ela é mantida no gerenciador apenas, afim de que a
empresa tenha um histórico das vagas já abertas no Banco de Empregos.
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EMPRESA - Cadastro e Gerenciamento de Conta

CADASTRAR NOVA VAGA E BUSCAR CURRÍCULOS

No item CADASTRAR NOVA VAGA, a empresa pode preencher os campos necessários
para publicar uma vaga no Banco de Empregos.
O último item do gerenciador é o botão BUSCAR CURRÍCULOS. Por ele, a empresa pode
acessar diretamente do seu gerenciador a lista de todas os currículos, bem como refinar
sua busca pelos filtros e palavras-chave.
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BANCO DE EMPREGOS - Como se Logar

Acima da barra de busca do site, temos o botão para cadastro e login. Basta clicar
no botão LOGIN, entrar com o seu e-mail e senha cadastrados e acessar o seu
gerenciador de conta ou a busca privilegiada. Quando logado, o botão LOGIN muda
para SAIR. Basta clicar nele para encerrar a sua sessão.

19

BUSCA - Como Buscar Vagas

Caso você seja um candidato em busca de uma oportunidade de trabalho, insira a
palavra-chave desejada na busca, conforme o exemplo abaixo. Para ver todas as
vagas disponíveis, clique em buscar sem preencher o campo de busca.
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BUSCA - Como Buscar Currículos

Caso você seja uma empresa em busca de currículos, insira a palavra-chave desejada
na busca, conforme o exemplo abaixo. Para ver todos os currículos disponíveis,
clique em buscar sem preencher o campo de busca.
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RESULTADOS E FILTROS DE BUSCA DE VAGAS

As vagas aparecerão de acordo com a palavra-chave escrita no campo de busca. Utilize
os filtros na barra lateral para refinar a sua busca, de forma que ela fique mais objetiva,
filtrando por área / cargo / faixa salarial / localidade da vaga. Para visualizar os detalhes
de uma vaga, por exemplo, os dados de contato ou se candidatar à mesma, é necessário
que você tenha um cadastro no Banco de Empregos como CANDIDATO.
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RESULTADOS E FILTROS DE BUSCA DE CURRÍCULOS

Os currículos aparecerão de acordo com a palavra-chave escrita no campo de busca.
Utilize os filtros na barra lateral para refinar a sua busca, de forma que ela fique mais
objetiva, filtrando por área / cargo / faixa salarial / localidade da vaga. Para visualizar
os detalhes de um currículo, como os dados de contato, por exemplo, é necessário ser
cadastrado no Banco de Empregos como EMPRESA.
* Os dados dos candidatos são fornecidos somente para as empresas cadastradas.
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