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PRIMEIRO
ACESSO/CADASTRO

NA PLATAFORMA



1) Entre no site: https://www.usiminas.com/ vá em 

TRABALHE CONOSCO> NOSSAS VAGAS

2) Você será direcionado(a) para nossa página de carreira onde poderá visualizar as nossas vagas

Primeiro Cadastro

https://www.usiminas.com/


3) Verifique se há alguma vaga com o seu perfil para se cadastrar, caso não tenha, você poderá fazer seu 
cadastro na publicação “Banco de Talentos Usiminas”.  Selecione a vaga desejada (1) e veja a descrição (2)

4) Se o seu perfil estiver aderente desça até o final da página e click em CANDIDATAR-SE PARA A VAGA

Primeiro Cadastro



5) Para o 1º cadastro você deverá clicar em CRIAR 
CONTA

6) Agora você deverá preencher todos os dados solicitados 
ou optar por criar com o Facebook ou Linkedin (lembre-se 
que posteriormente você deverá fazer o acesso sempre 
usando a mesma opção do cadastro inicial)

Primeiro Cadastro



7) Após criar seu Login e Senha preencha os dados iniciais 
do seu perfil

8) Após preencher cada etapa de dados até o final 
click em SALVAR E CONTINUAR

9) Ao finalizar todos os campos click em FINALIZAR 
CURRÍCULO

Primeiro Cadastro



10) Está pronto o seu cadastro e inscrição na vaga! 

Primeiro Cadastro



ACOMPANHAMENTO DE
VAGAS E INSCRIÇÕES



1) Entre no site: https://www.usiminas.com/, acesse 

TRABALHE CONOSCO> NOSSAS VAGAS

2)  Você será direcionado para nossa página de carreira, click em FAZER LOGIN COMO CANDIDATO

Acompanhamento de vagas

https://www.usiminas.com/


3) Escolha a forma de acesso conforme 
você optou no seu cadastro e faça o 
Login.

4) Você entrará no ambiente do  
candidato(a) e está será usa visão.

Acompanhamento de vagas



5) No seu perfil você poderá:

• Acompanhar as etapas do processo seletivo das vagas que você se inscreveu em MINHAS VAGAS:

• Acompanhar todas as vagas publicadas pela Usiminas e se inscrever em VAGAS EXTERNAS:

• Receber mensagens com informações das vagas e próximas etapas (fique atento a este campo, você será 
informado todas as vezes que tiver alguma movimentação do seu perfil na oportunidade):

Acompanhamento de vagas



OBRIGADO!


