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VOCÊ CONHECE NOSSA

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (I.A.)?

Nossa plataforma utiliza inteligência artificial 
(I.A.) para avaliar os perfis e indicar para as 
vagas e empresas compatíveis. 

Por isso, lembramos que é importante ser 
verdadeiro nas informações, caso contrário a 
I.A. poderá indicar você para vagas não 
compatíveis com suas expectativas. 



APP.SKEEL.COM.BR

• Acesse a plataforma pelo link ou pelo Qrcode no seu 
computador, celular ou tablet.

1. ACESSO A PLATAFORMA

http://www.skeel.com.br/


Acesse o painel do candidato.

2. LOGIN



2. LOGIN

Se você ainda não tem cadastro, clique aqui!

https://app.skeel.com.br/candidato/cadastrar


Para as empresas encontrarem você, 
preencha com atenção todas as 

informações do seu cadastro. Nossa I.A. leva 
em consideração para apresentação de 

vagas e também avaliação do seu 
perfil/currículo.



Preencha os dados solicitados com atenção e vamos iniciar o seu cadastro!



ATENÇÃO!

Se você já estiver cadastrado em nossa 
plataforma esse aviso irá aparecer. 
Para solucionar, clique “Esqueci a 
Senha” e recupere sua conta.

https://app.skeel.com.br/candidato/recover


Após preencher os primeiros dados, lembre de 
validar o seu e-mail clicando no link, para 
continuar preenchendo seu perfil/currículo.

IMPORTANTE

Você só irá conseguir dar continuidade no 
cadastro da plataforma após confirmar o seu 
e-mail. Para isso, siga os passos:
1. Abra o e-mail “Ative seu cadastro na Skeel”;
2. Clique no link “continuar cadastro” 

(conforme destaque na imagem ao lado);
3. Finalize o cadastro conforme os passos a 

seguir.



Nessa área você pode fazer o upload do seu currículo. 
Após finalizar o upload, lembre de verificar se todas as 

informações então corretas. 

3. CADASTRO



Se preferir, preencha todos os dados manualmente, e 
pule esta etapa.



Preencha todos os seus dados pessoais com atenção. Se 
você fez o upload do seu currículo verifique se as 
informações formam preenchidas corretamente. 



Coloque uma foto de boa 
qualidade e bem iluminada. 



Preencha os dados de contato 
e as redes sociais, assim fica 
mais fácil dos recrutadores 

conhecerem mais sobre 
você. 



Se estiver buscando primeiro 
emprego, clique aqui. 

Preencha suas experiências 
profissionais da forma mais 

completa possível. Dessa forma 
nossa I.A. irá compreender 

melhor quais são suas 
habilidades para analisar o seu 

currículo/perfil. 



Adicione quantas experiências
forem necessárias. 

Adicione no mínimo as três 
últimas experiências.



Complete todos os 
dados referentes a sua 

escolaridade. 

ATENÇÃO: 

Algumas vagas exigem 
grau de escolaridade 
específico, por isso, 

preencha corretamente 
todas as informações. 

Adicione quantas formações forem 
necessárias.



Adicione informações 
relacionadas a 

atividades 
complementares. Por 

exemplo: 

CURSOS, PALESTRAS 
E ATIVIDADES 
VOLUNTÁRIAS

Adicione quantas atividades forem 
necessárias.



Preencha 
informações 

referentes a línguas 
estrangeiras e seu 

nível de 
compreensão. 



Atenção ao definir suas habilidades e qualificações. Nossa I.A. levará em 
consideração essas informações para identificas quais vagas você está apto 

para trabalhar. 

EXEMPLOS: COMUNICATIVO (A), PROATIVIDADE, COZINHAR, CRIATIVIDADE... SEPARE SUAS 
HABILIDADES E QUALIFICAÇÕES POR VÍRGULAS. 



Cite aqui as características que você considera importantes em uma 
empresa. Nossa I.A. irá considerar essas informações para te indicar empresas 

que combinam com o que você busca!

EXEMPLOS: COM OPORTUNIDADE DE CRESCIMENTO, CRIATIVA, MÉDIO PORTO... SEPARE AS 
CARACTERISTICAS POR VÍRGULAS. 



Cite vagas ou áreas de interesse. 

Lembre-se: A I.A. irá te direcionar para vagas relacionadas com seu interesse.

EXEMPLOS: ANALISTA DE MARKETING, SOCIAL MEDIA, ANALISTA DE PLANEJAMENTO...



Preencha com um 
pretensão salarial 
realista. Se colocar 

alto demais, poderá 
ser eliminado de um 
processo. Se colocar 

baixo demais, 
receberá ofertas 

desalinhadas com sua 
necessidade. 



Preencha até cinco (5) 
cidades que você tem 

interesse em trabalhar. 
Se preferir pode deixar 

apenas uma (1). 



ATENÇÃO
O próximo passo é o seu cartão de visita. Seja 
claro, objetivo e completo. Estas informações 
irão aparecer para o recrutador antes de ele 

convidar você para uma vaga. 



Se você quer se destacar 
dos demais candidatos, 

explore suas qualidades e 
grave um vídeo de 

apresentação. *opcional

Descreva de forma completa 
como foi sua evolução 
profissional até aqui. 



4. VAGAS

Depois de finalizar o seu cadastro, basta acessar a página de vagas e visualizar 
aquelas que são compatíveis com o seu perfil. Aplique-se somente nas vagas que 

estejam adequadas ao seu perfil, pois isso aumenta as chances de você ser 
selecionado. Não se aplique a todas vagas que encontrar. 

https://app.skeel.com.br/publico/vagas


Para aplicar-se as 
vagas, basta clicar 

nesse botão e 
aguardar os próximos 

passos do processo 
seletivo. 

Lembrando que se 
seu currículo não 
estiver completo 

você não conseguira 
candidatar-se as 

vagas. 



EM CASO DE DÚVIDAS, FALE CONOSCO.

contato@skeel.com.br

WWW.SKEEL.COM.BR

Agora é só encontrar a vaga certa para 
você e participar do processo seletivo. 

Boa sorte. 

http://www.skeel.com.br/
http://www.skeel.com.br/

