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1 INFORMATIVO

Ao preencher seu currículo no banco de talentos UNIPAM, insira todos
os dados solicitados durante o cadastro.
2 ORIENTAÇÕES DE CADASTRO

Ao finalizar o preenchimento das informações solicitadas em cada uma
das etapas exigidas para efetuação do cadastro, pressione o botão “SALVAR”. Assim,
você conseguirá visualizar, previamente, como o seu currículo será apresentado, além
de corrigir, modificar ou acrescentar novas informações. O processo em questão pode
ser repetido quantas vezes se fizerem necessárias, inclusive em acessos futuros. Fator
de extrema relevância que possibilita a atualização do seu currículo a qualquer
momento.

O primeiro contato com o candidato é realizado via telefone, atente-se ao
preenchimento deste campo.

No item “ANEXAR DOCUMENTOS”, devem ser inseridos apenas os
documentos que comprovem as informações preenchidas no currículo.

Horário de funcionamento do setor de Desenvolvimento de Pessoas é de
07h30min às 17h00min. O departamento está localizado no 1° piso do BLOCO A CAMPUS I.

Atente-se as formas de cadastro do currículo, visto que, você está
inserido apenas em uma delas (candidato sem nenhum vínculo com a instituição ou
candidato com algum vínculo com a instituição).
3 FORMAS DE CADASTRO DO CURRÍCULO
3.1 Cadastro do Candidato sem Nenhum Vínculo com a Instituição
Nesse caso não há vínculo com a instituição, o que torna necessário à
realização do cadastro por completo.
Acesse a página do UNIPAM > WWW.UNIPAM.EDU.BR > GRADUAÇÃO
> SERVIÇOS > TRABALHE CONOSCO > PROCESSOS SELETIVOS >
CADASTRAR CURRÍCULO > QUERO ME CADASTRAR > MEU CADASTRO.
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Ao iniciar o processo de cadastro do seu currículo no BANCO DE
TALENTOS, você receberá a seguinte mensagem:
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Posteriormente a leitura das orientações, inicie o preenchimento do currículo
por meio do item “PERFIL”.

Após a conclusão do cadastro do seu currículo em nosso Banco de Talentos,
você pode acompanhar por meio do PAINEL DE VAGAS, os processos seletivos em
aberto.

Para se candidatar às vagas que lhe despertarem interesse, primeiramente
certifique-se que seu perfil profissional é compatível com os requisitos exigidos pela
vaga. O cadastro da vaga só será realizado quando você estiver logado no Banco de
Talentos. Para se candidatar a vaga clique no item “CANDIDATAR”.
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3.2 Cadastro do Candidato que Apresenta algum Vínculo com a Instituição
Por existir algum vínculo com a instituição o seu CPF já está cadastrado em
nosso sistema (aluno, ex-aluno, colaborador, ex- colaborador, estagiário, exestagiário). Após a recuperação de senha, que será enviada para o e-mail cadastrado no
ato da matrícula, inicie o preenchimento do seu currículo.
Acesse a página do UNIPAM > WWW.UNIPAM.EDU.BR > GRADUAÇÃO
> SERVIÇOS > TRABALHE CONOSCO > PROCESSOS SELETIVOS >
ESQUECEU SUA SENHA > ESQUECI MINHA SENHA.

Após a redefinição de uma nova senha, faça o login no banco de talentos
inserindo seu usuário e a senha atual.
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Ao iniciar o processo de cadastro do seu currículo no BANCO DE
TALENTOS, você receberá a seguinte mensagem:

Posteriormente a leitura das orientações, inicie o preenchimento do currículo
por meio do item “PERFIL”.

Após a conclusão do cadastro do seu currículo em nosso Banco de Talentos,
você pode acompanhar por meio do PAINEL DE VAGAS, os processos seletivos em
aberto.
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Para se candidatar às vagas que lhe despertarem interesse, primeiramente
certifique que o seu perfil profissional é compatível com os requisitos exigidos pela
vaga. O cadastro da vaga só será realizado quando você estiver logado no Banco de
Talentos. Para se candidatar a vaga clique no item “CANDIDATAR”.

BOA SORTE!
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