
                                                                    

TUTORIAL PORTAL MAIS EMPREGO

CADASTRO DO TRABALHADOR 



Para se cadastrar no Portal Mais Emprego e verificar as vagas de emprego você deve

seguir os seguintes passos:

1. Clique no Menu Trabalhador>Vagas de Emprego.



2. Em seguida, clique em Deseja Cadastrar Trabalhador?

3. Ao clicar no link acima mencionado, o sistema apresentará a tela Pré-Cadastro do Trabalhador.

Para preencher os campos é necessário ter em mãos os seguintes documentos: Registro Geral -RG,
Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS e cartão do PIS, PASEP ou NIT.

Se você ainda não tiver a CTPS deixe o campo correspondente sem preencher. 

Caso você não tenha o cartão do PIS,  PASEP ou NIT favor comparecer em um dos Postos do
Sistema Nacional de Emprego – SINE para receber o referido cartão.



4. Ao clicar em Cadastrar na figura acima, o sistema validará as informações registradas e 
apresentará as mensagens conforme a tela abaixo.

Para sair da tela, clique em Concluir. 



Você não precisa esperar o e-mail com o login de acesso para acessar o Portal Mais Emprego. O
login de acesso é o número do seu PIS, PASEP ou NIT e a senha é aquela a qual você cadastrou na
tela Pré Cadastro do Trabalhador.

5.  Ao concluir a ação acima mencionada, você será direcionado para a tela Atendimento ao 

Trabalhador. Informe o login e a senha de acesso para preencher o seu cadastro e visualizar as 
vagas de emprego.  



6. Pronto. Agora o próximo passo é realizar o seu cadastro.

Caso você já tenha comparecido a uma Agência do SINE, o seu cadastro já estará preenchido.
Verifique as informações e, se necessário atualize-as. 

O cadastro está dividido em sete etapas, mas não se preocupe, o sistema informa em qual etapa
você está, facilitando assim, o seu preenchimento.

Na  primeira  etapa  –  Identificação,  você  deverá  preencher  os  campos  com suas  informações
pessoais tais como:  nome, nome da mãe, nome do pai entre outros. Ao preenchê-los clique em
avançar.



7. Na segunda etapa – Endereço, preencha os campos com informações referentes à localidade de
sua moradia, em seguida clique em avançar.



8. Na etapa – Contato, informe os seus e-mails e telefones. É possível informar até três números de
telefone.

Caso você resida em uma das localidades que já adotaram o nono dígito, favor não informá-lo ao
incluir o número de telefone, visto que o sistema ainda não possui o campo para o seu registro. 

Ao preencher os campos, clique em avançar.



9. Na etapa Documentação, preencha pelo menos 1 documento de identificação.

Caso você não informe o número da CTPS, seu cadastro ficará no status de desativado, motivo
“CTPS em branco”, e você não poderá visualizar as vagas de emprego.

Ao preencher os campos, clique em avançar.



10. Na etapa  Formação,  você deve informar sua formação acadêmica, cursos profissionalizantes
realizados, e outros.

Preencha os campos e clique em avançar.



11. A etapa Dados Gerais traz informações adicionais referentes ao seu perfil profissional e serve
para  identificar,  de  forma  mais  ágil,  vagas  de  emprego  que  estejam de  acordo com as  suas
pretensões de trabalho.



12. Chegamos na última parte do cadastro – Experiências e Pretensões Profissionais. Nela, você
deve informar todas suas experiências profissionais, bem como os cargos os quais deseja concorrer
às vagas de emprego.

Como esta última parte solicita muitas informações, e visando facilitar o seu preenchimento, em 
cada campo para preenchimento há orientações sobre que tipo de informação deve ser informada.

Assim, no campo Experiências com Comprovação preencha com as experiências  profissionais
anotadas na sua CTPS, como também contratações realizadas por meio de contrato de trabalho,
declaração empregatícia, etc.

No campo Experiências sem Comprovação preencha, se houver, com as experiências profissionais
que não estão registradas na sua CTPS ou que não há documento comprobatório. 



 



No campo  Pretensão Profissional preencha com os cargos os quais você deseja concorrer as
vagas de emprego. É possível informar até 6 (seis) cargos desejados. 

Em seguida, clique em concluir.


