DADOS GERAIS
Nome completo

RNE

Nível atual de escolaridade

CPF/Login

País de Nascimento

Possui deficiência? Se sim, qual?

E-mail

Refugiado

Anexo currículo

Data de nascimento

Solicitante de Refugio

Resumo profissional

Sexo

Popup Foto de Perfil

Declaração pessoal

Estado civil

Local de Nascimento

Objetivos pessoais

RG

Profissão da Mãe

Profissão

Orgão emissor

Profissão do Pai

Cep

Data expedição

Religião

Bairro

Nome da mãe

Etnia

Endereço

Nome do pai

País de Nascimento

Ponto de referência

Operadora

Gênero

Telefone residencial

Telefone Celular

Este é o seu primeiro emprego ?

Telefone para recados

Estado

Atual / último setor

Falar com

Cidade

Atual / última empresa

Região

Pretensão Salarial

Atual / último cargo

Skype

Valor mínimo aceitável

Anos de experiência

Hangout

Como nos conheceu

Disponibilidade de início

Comprovante de Residência

GRAU DE ESCOLARIDADE
Ensino

País

Curso

Conhecimento em Informática

Inst. de Ensino/Empresa

Conhecimento em Tecnologias

Situação

Conhecimento em Idiomas

Início

Conhecimentos Diversos

Conclusão

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Área de Interesse

Faixa salarial

Motivo da saída

Cargo de Interesse

Tipo de contrato

Atividades realizadas

Nome da empresa

Nome do cargo na empresa

País

Início: (mm/aaaa)

Contato para referência

Saída: (mm/aaaa)

Área

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Rede social

Viagens pela empresa

Possui veículo

Endereço ou link completo

Dormir no emprego

Disponibilidade de Horário

Possui habilitação

Dispon. de se mudar

Fumante

CID (apenas para deficientes)

Está empregado

Com quem deixa os filhos

Carteira de trabalho

Possui filhos

Participa de sindicato? Qual?

Carteira de serv. militar

Quantos

Faz uso de remédio contínuo? Qual?

Tem alergia? Qual?

Situação de moradia

Seção

Recebe benefício? Qual?

Pis

Zona

Situação de transporte

Titulo de Eleitor

Idade dos Filhos

QUESTÕES EXTRAS
1.

Atualmente com quem você mora? Coloque nome, parentesco, idade e ocupação de cada pessoa.

2.

Qual seu nível de dependência financeira? Indique uma das opções: 1 – único que paga as contas; 2 –
ajuda a pagar as contas; 3 – não paga contas.

3.

Quando você utiliza o transporte público, você paga passagem de ônibus ou possui cartão isento?
Indique uma das opções: 1 – paga passagem; 2 – possui cartão isento.

4.

Destaque uma qualidade do seu comportamento que você considera positiva e explique o por que
escolheu.

5.

Destaque um ponto que precisa melhorar em seu comportamento e explique por que escolheu.

6.

Você tem plano de saúde?

7.

Você faz acompanhamento médico? Informe qual especialidade (Oftalmologista, Ortopedista,
Psiquiatra, Neurologista, Fonoaudiólogo, entre outros).

8.

Você faz acompanhamento com o CAPS, CRAS ou recebe algum auxílio da rede de assistência social?
Informe qual.

9.

Você tem restrições para subir e descer escadas, carregar peso, ficar muito tempo em pé ou sentado?
Explique.

10. Se você é uma pessoa com deficiência, conte a história da sua deficiência.
11. Se você é uma pessoa com deficiência, informe suas limitações e adaptações necessárias para o
trabalho.
12. Você precisa de auxilio de Interprete de LIBRAS?

