
● Manual de Estudantes 1 - Como criar o cadastro

1º) Acesse o ambiente de cadastro no Portal CIEE. Feito isso, clique em
"Cadastrar" e selecione a opção “Estudantes”. (Imagem 1)

2º) Preencha as informações solicitadas no campo “Dados Pessoais”. (Imagem 2)

OBS: É importante manter os campos “Autorizo o CIEE a encaminhar SMS” e
“Autorizo o CIEE a enviar notificações via WhatsApp” selecionados, para que
possamos informar quando houver vagas disponíveis junto ao seu perfil. (Imagem 3)



3º) Após preencher todos os campos, clique em “Próximo”.

4º) Preencha os dados referentes à “Escolaridade”.

a) Nível do Curso. (Imagem 5)

b) Modalidade. (Imagem 6.1)



c) Cidade. (Imagem 6)

d) Instituição de Ensino. (Imagem 7)



Ainda no campo “Instituição de Ensino”, será necessário informar o nome da
Faculdade/Escola e os dados “Campus, Endereço, Curso, Horário e Duração”.
Para isso, ao localizar os dados corretos clique em “Confirmar”. (Imagem 8)

OBS: Caso seja necessário, você pode utilizar os campos “Filtre por” para refinar a
busca.

5º) Após selecionar os dados desejados, clique em “Confirmar”. (Imagem 9)



6º) Informe o status do seu curso em “Cursando, Completo ou Incompleto”.
(Imagem 10)

7º) Em seguida, informe:

a) Ano/semestre que está cursando, ou. (Imagem 11)



b) Ano que concluiu, ou. (Imagem 12)

c) Último Ano / Semestre cursado. (Imagem 13)



8º) Logo após, clique em “Confirmar”.

9º) Feito isso, seu cadastro será concluído e serão exibidos os dados referentes ao
seu “Login” e “Senha”. Depois, clique em “Finalizar”. (Imagem 14.1)

OBS: Para os estudantes que possuem o cadastro com o perfil de Ensino Médio,
após o cadastro ser realizado, é obrigatório inserir as informações socioeconômicas,
para que seja possível acessar os outros campos em seu cadastro.

ATENÇÃO! É importante revisitar o seu cadastro e preencher as demais
informações para que ele fique completo, como as informações que são solicitadas
nos campos “Currículo” e “Dados pessoais''. (Imagem 14.2)



10º) Acesse novamente o seu cadastro, para isso insira o seu login e senha de
acesso. (Imagem 14)

● Currículo. (Imagem 15)

No campo “Currículo”, preencha as informações que são solicitadas nos campos:
Análise comportamental, Conhecimentos, Experiência profissional, Idiomas e
Redação.



a) Análise comportamental. (Imagem 16)

1º) Clique em “Realizar Análise Comportamental”.

2º) Leia atentamente as orientações disponibilizadas e responda as perguntas. Após
responder cada uma delas, clique em “Próximo”. (Imagem 17)



3º) Após responder todas as questões disponíveis na Avaliação Comportamental,
clique em “Enviar”. (Imagem 18).

Logo após, será exibido o resultado do seu perfil, conforme exemplo. (Imagem 19)



Também é possível ler uma descrição detalhada do seu perfil. (Imagem 20)

Além disso, também serão exibidas as possíveis áreas de atuação com base no
resultado do seu perfil. (Imagem 21)



Por fim, ao retornar na opção “Análise Comportamental” será possível visualizar
também os resultados obtidos. (Imagem 22)

ATENÇÃO! Um pouco mais abaixo nesta tela, estará disponível a opção de
autorização para exibir sua análise comportamental. (Imagem 23)



Ao autorizar a exibição da sua análise comportamental, todas as empresas que
acessarem o seu perfil poderão visualizar esses dados.

Para autorizar a visualização, clique no seletor e habilite-o para a opção “Sim”.
(Imagem 24).

b) Conhecimentos. (Imagem 25)

1º) Insira neste campo os conhecimentos que você possui.



Para que seja possível inserir os dados, clique no ícone do “lápis”.

2º) Feito isso, serão habilitados os campos para preenchimento referente aos
conhecimentos que você possui em Informática Básica. Preencha os campos
desejados, logo após clique em “Salvar” (Imagem 26)

OBS: Também é possível inserir os certificados correspondentes a cada curso
realizado. Para isso, clique em “Selecione o documento para enviar”.



Após preenchidos os dados e inseridos os respectivos certificados ficará desta
forma.  (Imagem 27)

Ao concluir o preenchimento, caso possua Conhecimentos ou Treinamentos em
outras áreas, também será possível realizar a inserção nos campos localizados um
pouco mais abaixo da tela. (Imagem 28)

OBS: Caso tenha mais de um Conhecimento ou Treinamento, para inserir clique
no ícone de “+”.

c) Escolaridade. (Imagem 29)

Os dados referentes à escolaridade você já inseriu no momento do cadastro, mas é
importante revisitar este campo e se necessário, realizar os devidos ajustes.



d) Experiência profissional. (Imagem 30)

1º) Caso você possua alguma experiência profissional, adicione neste campo. Para
isso, basta clicar no ícone de “+”.

2º) Logo após, preencha os campos solicitados e clique em “Salvar”. (Imagem 31)



Após preenchidos os dados, caso deseje visualizar as informações referentes ao
período e as atividades realizadas, clique em “Detalhes”. (Imagem 32)

As informações serão exibidas. (Imagem 33)



e) Idiomas. (Imagem 34)

1º) Caso você possua algum conhecimento em idiomas, adicione neste campo.
Para isso, basta clicar no ícone de “+”.

2º) Após inserir as informações clique em “Salvar”. (Imagem 35)



OBS: Também é possível inserir os certificados correspondentes a cada curso
realizado. Para isso clique em “Selecione o documento para enviar”.

f) Redação. (Imagem 36)

1º) Ao clicar no campo “Redação”, será possível observar algumas orientações
importantes, após finalizar a leitura escolha um tema e clique em “Iniciar”.

2º) Ao concluir a sua redação, lembre-se de revisar o texto para garantir que estará
tudo certo. Logo após, clique em “Concluir”. (Imagem 37)



OBS: É preciso que o seu texto tenha no mínimo 100 palavras. Além disso, este
campo não permite que você copie e cole palavras/frases.

● Dados Pessoais. (Imagem 38)

É importante revisitar o seu cadastro nos campos existentes em “Dados Pessoais”
e preencher as demais informações para que ele fique completo.

a) Informações Sociais. (Imagem 39)



As Informações Sociais permitem conhecer a realidade socioeconômica dos
estudantes inscritos e auxilia no atendimento e gestão dos programas e serviços do
CIEE.

1º) Preencha os campos solicitados e clique em “Salvar”

OBS: Caso você possua alguma experiência de voluntariado também conseguirá
inserir clicando no campo “+ Adicionar ações voluntárias”. (Imagem 40)

Após preencher os dados, clique em “Salvar”. (Imagem 41)



OBS: Após cadastrar as informações do voluntariado, será possível excluir ou
editar. (Imagem 42)

OBS: Caso você seja estudante portador de deficiência e possua laudo médico, é
possível inserir o documento no seu cadastro. Para isso, clique no campo “Pessoa
com Deficiência” e em seguida no ícone “+”. (Imagem 44)

Agora o seu cadastro está quase completo!

Clicando em “Início”, você terá uma visão geral das informações referentes ao seu
perfil. (Imagem 45)



Um pouco mais abaixo da tela inicial, você consegue visualizar ainda mais
possibilidades, para completar o seu cadastro. (Imagem 46)

Será possível observar as pendências que o seu currículo possui. (Imagem 47)



Também há a possibilidade de realizar o upload do seu currículo. Para isso, basta
clicar em “Upload de Currículo”. (Imagem 48.1)

Acesso rápido. (Imagem 48)



No campo “Acesso Rápido” é possível realizar várias ações.

a) Upload de documentos. (Imagem 49)

1º) Para realizar a inserção dos seus documentos, basta clicar nos respectivos
campos selecionados.

2º) Em seguida, escolha o documento a ser inserido e clique em "Selecione o
documento para enviar”. Logo após, clique em "Incluir''. (Imagem 50)



OBS: Ao inserir o documento ele ficará neste formato. (Imagem 51)

3º) Ao finalizar a inserção dos dados, clique em "Confirmar''. (Imagem 52)



b) Parâmetros da instituição de ensino. (Imagem 53)



Neste campo, será possível verificar as particularidades existentes na sua
Instituição de ensino, se houver. A visualização ocorre a nível de:

- Instituição de Ensino. (Imagem 54)

- Campus. (Imagem 55)

- Curso. (Imagem 56)

c) Provas Online. (Imagem 57)



Caso haja provas habilitadas junto ao seu cadastro, serão exibidas neste campo.

1º) Para efetuar a realização das provas, clique em “Realizar Prova”.

OBS: Você será direcionado para outro ambiente.

2º) No questionário, indique a opção correta e clique em “Responder”. (Imagem
58)

Ao finalizar a prova, você visualizará a confirmação de realização. (Imagem 59)



d) Saber Virtual. (Imagem 60)

Neste campo, há um link que irá lhe direcionar para o CIEE Saber Virtual.

Um pouco mais abaixo da tela, temos os campos correspondentes aos Vídeos.
(Imagem 61)



a) Vídeo de Apresentação.

No campo de “Apresentação”, você conseguirá fazer o upload de um vídeo de
apresentação.

1º) Para isso, basta clicar em “Adicionar Vídeo”.

2°) Cole o link do seu vídeo e depois clique em “Incluir”. (Imagem 62)

OBS: Após a inserção do link, será possível editá-lo ou removê-lo. (Imagem 63)



b) Vídeo de Entrevista. (Imagem 64)

No campo de “Entrevista”, você conseguirá fazer o upload do vídeo.

1º) Para inserir o seu vídeo clique em “Começar agora”.



2º) Serão exibidas orientações para que você possa gravar o vídeo respondendo as
perguntas que são disponibilizadas.

3º) Após gravar o vídeo, insira o link e clique em “Confirmar”. (Imagem 65)



OBS: Após a inserção do link, será possível editá-lo ou removê-lo. (Imagem 66)



Agora que você já preencheu todos os campos do seu cadastro e ele está completo,
que tal fazer uma busca de vagas?


