INSTRUÇÕES PARA CADASTRO DE CURRÍCULO
Zap Consultoria em Recursos Humanos

1. Acesse o site www.zapconsultoria.com.br, em seguida na página principal clique em CADASTRE SEU
CURRÍCULO (será direcionado para o sistema), VAGAS ABERTAS ou VAGAS, conforme os destaques em
vermelho abaixo:

2. Ao clicar em VAGAS ABERTAS ou VAGAS, você será direcionado para a seguinte tela, então clique em
Cadastrar Currículo conforme, destaque abaixo:
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3. Você será direcionado para a página do sistema de cadastro, clique em Cadastre-se:

4. Agora insira: SEU NOME, CPF, E-MAIL, digite uma SENHA e CONFIRME ESTA SENHA, em seguida clique
em Enviar:
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5. Na tela inicial do cadastro informe os dados solicitados e clique em Avançar:
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6. Nesta etapa, registre seus objetivos e sua pretensão salarial e clique em Enviar:

7. Nesta etapa, informe até cinco cursos realizados por você, digite as informações do primeiro curso e
clique em Enviar, em seguida digite as informações do segundo curso e assim por diante, após registrar
todos, clique em Avançar.

8. Nesta tela informe até cinco empresas onde já trabalhou, o procedimento de cadastro é igual ao item
anterior, marque qual a empresa do último emprego conforme destaque abaixo, CASO NUNCA TENHA
TRABALHADO clique apenas em Avançar.
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9. Última etapa, informe em que cargo(s) tem interesse de participar de seleções, você poderá informar
até cinco cargos, digite o cargo (exemplo: Recepcionista) em seguida clique no cargo que apareceu na lista
e em Enviar, após todos os registros clique em Concluído. Atenção: é obrigatório o cadastro de pelo
menos 01 cargo.

2º: Clique em “Enviar”, em seguida você
poderá enviar mais cargos de interesse.

1º: Clique no cargo que aparecerá na lista.
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10. Após registrar todas as informações, você verá seu currículo, a foto poderá ser alterada, basta clicar em
Adicionar Foto:
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11. Na parte superior direita, ao clicar em seu nome, você terá as opções como: Minha conta (altera a senha
e foto), Exibir Currículo, Editar Currículo (altera qualquer informação registrada no currículo), Vagas
Disponíveis (visualiza as vagas abertas e dá a opção de se inscrever).

12. Na tela de Vagas Disponíveis, você verá os processos abertos, tendo a opção de se inscrever diretamente
para aquela vaga, mesmo não se inscrevendo você poderá ser chamado para as seleções por conta dos
dados cadastrados no currículo. ATENÇÃO: nosso sistema é programado para não disponibilizar que o
candidato se cadastre em vagas as quais não possui os pré-requisitos, exemplo: quem possui apenas nível
médio não verá as vagas que exigem nível superior, pessoas do sexo masculino não veem vagas de perfil
feminino e assim por diante.
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13. Caso esqueça a senha, clique em Esqueci a senha e siga as instruções.

Se as dúvidas persistirem favor entrar em contato através do e-mail: sac@zapconsultoria.com.br
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