Como cadastrar seu
currículo
Não saia perdendo!

Acompanhe os passos e cadastre seu
currículo da forma mais completa possível,
aumentando a chance de ser chamado para
participar dos processos seletivos das melhores
empresas da região. Vamos lá!
#comeceagora #contemporânea #rh
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1º Passo: Iniciando o acesso ao site
Clique aqui para ser redirecionado à página inicial do site e acompanhar
conjuntamente o passo a passo deste tutorial para o cadastramento do seu currículo.
Ao entrar no site, você deverá clicar em na aba Profissionais e depois em Cadastro
de Currículo, conforme ilustrado na figura 1.

Figura 1
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2º Passo: Iniciando o cadastro
Realizando a ação anterior, você será redirecionado para uma tela onde dará
início ao preenchimento de seus dados, conforme a figura 2.

Figura 2

Nesta tela, você preencherá dados como o seu nome completo, o seu e-mail,
o seu telefone e criará uma senha de sua preferência. É importante escolher uma
senha que seja fácil de lembrar, afinal, o seu currículo deverá ser atualizado com
frequência para que as suas chances de colocação e/ou recolocação no mercado de
trabalho sejam maiores.
Você deverá acessar e ler o Contrato de Prestação de Serviços da
Contemporânea, assim você ficará informado sobre a forma de trabalho da empresa
e sobre dados importantes para sua contratação.
Depois de preencher estes dados e ler o contrato, clique em Cadastrar.
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3º Passo: Preenchendo os dados
Você será redirecionado para uma tela onde iniciará o preenchimento dos
seus dados, conforme a figura 3.

Figura 3

Nome – Preencha com o seu nome completo.
CPF – Digite o seu CPF, sem pontos.
Perfil Profissional: Neste espaço, você deverá descrever como vê seu perfil
profissional, suas características pessoais e relacionadas ao trabalho. Isso faz grande
diferença em seu currículo.
Data de Nascimento: Preencha sua data de nascimento no formato
dia/mês/ano.
Continue preenchendo os dados seguintes e após efetuar o preenchimento
de todos os campos restantes, clique em Salvar.
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4º Passo: Sua página inicial.
Ao terminar a etapa anterior você será redirecionado para o seu painel
inicial. Observe o modelo na figura 4.
Nesta página você terá acesso a todos os dados cadastrados e poderá alterálos quando quiser. No centro da tela você encontrará os links para terminar de
preencher o seu cadastro.

Figura 4

O cadastro completo de suas informações é de extrema importância para a
sua contratação. Como o processo pré-seletivo é realizado através do sistema, em
caso de existirem informações faltantes, você poderá ser desclassificado, perdendo
oportunidades. Mantenha-se atento para que todos os dados sejam inseridos nos
campos corretos.
Clique em Atualizar currículo e você terá acesso ao próximo passo do seu
cadastro. Vamos lá!
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5º Cadastrando os seus dados – Dados do Currículo
O cadastramento inicial dos dados do currículo é semelhante ao da figura 3,
porém, é muito importante que todos os campos sejam preenchidos de forma
correta. Observe a figura 5 e as descrições realizadas logo abaixo.

Figura 5
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5º Cadastrando os seus dados – Dados do Currículo
Todas as informações são relevantes à sua classificação, portanto não
esqueça de preencher corretamente os campos relativos a estado civil; gênero;
carteira de habilitação; endereço completo; dados de contato (telefone e redes
sociais); e idiomas.
É essencial que você anexe uma foto ao currículo, você poderá fazê-lo
clicando em Escolher arquivo, na seção “Fotografia”.
Alguns dados que você vai querer saber para que servem:
Pretensão salarial – esta informação permite que a empresa contratante
tenha acesso ao intervalo salarial pretendido por você, evitando assim que você seja
chamado para uma vaga cuja remuneração fica muito abaixo do que aquela que você
espera receber. Ainda assim, se preferir, existe a opção "Sem pretensão", indicando
que há uma negociação de remuneração.
Interesse para a contratação – define para que tipo de contratação você
está disponível: Carteira assinada (CLT); Estágio; Pessoa Jurídica; Profissional
Liberal; e/ou Trainee. Você pode selecionar mais de uma opção de contratação, mas
lembre-se que para ser contratado com vínculo de estágio você deve estar
estudando.
Áreas de Interesse para Atuação – esta parte é responsável por definir para
qual tipo de vaga o seu currículo está disponível; assinalando suas áreas de
interesse, você estará disponibilizando para a empresa contratante e para a
Contemporânea, as informações necessárias para que o seu currículo seja
encontrado mesmo que você não tenha percebido alguma vaga que seja ideal para
os seus interesses.
Após encerrar o preenchimento destas informações e clicar em SALVAR,
você deverá clicar em Cursos e Formação (no menu ao lado direito da tela) para ter
acesso ao 6º passo
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6º Cadastrando os seus dados – Dados de Formação
Estes dados são referentes às suas informações de formação (cursos –
técnico, graduação ou superior).

Figura 6

É de extrema importância que todos os campos sejam preenchidos de forma
correta e precisa. Se a instituição de formação citada possuir site e telefone, pesquise
e acrescente isto nos campos correspondentes. O nível de formação e a situação da
sua formação são bastante relevantes, bem como o início, término, carga horária e
atividades. Após encerrar o preenchimento destas informações e clicar em SALVAR,
você deverá clicar em Experiência profissional (no menu ao lado direito da tela)
para ter acesso ao 7º passo.
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7º Cadastrando os seus dados – Dados de Experiência
Estes dados são referentes às suas informações de experiências profissionais.

Figura 7

É de extrema importância que todos os campos sejam preenchidos de forma
correta e precisa. Procure incluir uma referência do emprego e o seu telefone para
contato, além do site da empresa e se esta é a sua atividade atual ou não. Preencha
também a carga horária semanal e descreva as atividades que você
desempenha/desempenhou no cargo. Após encerrar o preenchimento destas
informações e clicar em SALVAR, você deverá clicar em Informações adicionais
(no menu ao lado direito da tela) para ter acesso ao 8º passo.
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8º Cadastrando os seus dados – Informações Adicionais
Estes dados são referentes a algumas informações adicionais sobre você.
Você deverá preencher os campos: Nome do pai; nome da mãe; nome do cônjuge;
filhos (número de filhos); deficiência (sim/não); veículo próprio; disponibilidade
para viagem; e horário disponível para trabalho (manhã/tarde/noite).

Figura 8
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Depois de clicar em SALVAR em todas as páginas anteriores, o seu cadastro
estará finalizado. Sugerimos que você mantenha seus dados sempre atualizados e o
mais completo possível. Informações faltantes ou obsoletas poderão desclassificálo.
Você poderá ainda conferir outras páginas e informações clicando nos links
localizados no menu ao lado direito da tela. Inclusive, poderá verificar como ficou o
seu cadastro completo clicando em Ver currículo completo.

Figura 9

Qualquer dúvida, você poderá entrar em contato pelos fones (55) 3308-0910,
(55)
9993-3958
ou
(55)
3332-1248.
Ou
ainda
pelo
e-mail
contato@contemporanearh.com.br.
Acompanhe as vagas pelo site ou pela página da Contemporânea no Facebook
(https://www.facebook.com/contemporanearh).
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