Inclusão de itens de conteúdo - Perfil

Ao acessar o sistema HCM na intranet (intranet > Sistemas de Gestão de Pessoas >
Recursos Humanos) com seu login e senha de rede
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Passo 1: Clique em EU
Passo 2: Clique em Carreira e Desempenho

3
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Passo 3: Clique no ícone ‘Habilidades e Qualificações’;
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Passo 4: Clique em ‘Ações’;

Associações e Voluntariados
Passo 5: Clique em ‘Adicionar Associações e Voluntariado’ para você descrever as
ações sociais em que realiza trabalhos externamente ou até mesmo internamente.
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Passo 6: Clique em ‘+ Adicionar’;
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Passo 7: Clique na seta ao lado no campo ‘Nome’ e escolha a opção de ‘A cadastrar’,
(No momento não temos uma biblioteca de associações e voluntariados disponível, na
medida que os colaboradores forem incluindo, a área de RH irá manter atualizada a
biblioteca);
Passo 8: Insira o nome da associação e voluntariado que você exerce no campo ‘Nome
a Cadastrar’. Exemplo: Aula de Flautas para crianças, visita a orfanato, visita a asilos
e entre outros;
Passo 9: Inclua a data inicial do seu voluntariado no campo ‘Data Inicial da Associação’;
Passo 10: Inclua a data final do seu voluntariado no campo ‘Data Final da Associação’;
Passo 11: Clique na seta ao lado no campo ‘Estabelecimento’ e digite a nome da
instituição na qual você executa a associação e/ou voluntariado, caso não a encontre
busque pela opção ‘A cadastrar’ para o RH realizar o cadastro da instituição;
Passo 12: Após a escolha de ‘A cadastrar’ no campo 11, insira no campo ‘Instituição a
Cadastrar’ o nome da instituição na qual você executa a associação e/ou voluntariado
Passo 13: Após a inclusão dos campos acima, clique em ‘Salvar’.

Docência
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Passo 14: Clique novamente em ‘Ações’;
Passo 15: Clique em ‘Adicionar Docência’ para você detalhar as experiências que possui
como facilitador de cursos de curta ou longa duração (internas ou externas).
Nesse campo poderá registrar sua experiência também como Parceiro do
Conhecimento;
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Passo 16: Clique em ‘+ Adicionar’;
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Passo 17: Insira no campo de ‘Especialização’ em qual área e/ou conteúdo você atua
como facilitador;
Passo 18: Inclua a data inicial da sua docência no campo ‘Data Inicial’;
Passo 19: Inclua a data final da sua docência no campo ‘Data Final’;
Passo 20: Inclua o país que você atual como facilitador no campo ‘País’;

Passo 21: Clique na seta ao lado no campo ‘Instituição’ e busque a instituição na qual
você atua como facilitador. Caso não a encontre, escolha a opção ‘A cadastrar’ para o
RH realizar o cadastro da instituição;
Passo 22: Após a escolha de ‘A cadastrar’ no campo 21, insira no campo ‘Instituição a
cadastrar’ o nome da instituição na qual você atua como facilitador;
Passo 23: Inclua alguma descrição sobre a sua docência;
Passo 24: Após a inclusão dos campos acima, clique em ‘Salvar’.

Empregos Anteriores
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Passo 25: Clique em ‘+ Adicionar’ em ‘Empregos Anteriores’ e informe o nome do
empregador, cargo, data inicial, data final e principais responsabilidades, tanto de
empresas anteriores como outros cargos anteriores na própria M Dias Branco;
,
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Passo 26: Insira em ‘Nome do Empregador’ o nome da empresa que você trabalhou;
Passo 27: Insira em ‘Data Inicial’ a data da sua admissão no cargo na empresa anterior;
Passo 28: Insira em ‘Data Final’ a última data que você exerceu aquele cargo na
empresa anterior;
Passo 29: Clique na seta ao lado no campo ‘Pais do Empregador’ e selecione o país em
que você trabalhou.
Passo 30: Insira em ‘Outras Funções de Cargo’ o nome do cargo que você exerceu na
empresa anterior;
Passo 31: Insira as suas principais responsabilidades exercidas no cargo e na empresa
anterior no campo ‘Principais Atribuições’;
Passo 32: Após a inclusão dos campos acima, clique em ‘Salvar’.

Experiências no Exterior
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Passo 33: Clique novamente em ‘Ações’;
Passo 34: Clique em ‘Adicionar Experiência no Exterior’ e informe sua experiência
fora do Brasil, seja estudando ou trabalhando, sendo necessário indicar país, período e
o objetivo da experiência no exterior;
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Passo 35: Clique em ‘+ Adicionar’;
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Passo 36: Insira no campo o objetivo no qual te levou a obter essa experiência fora do
seu país;
Passo 37: Insira em ‘Data Inicial’ a data que você chegou no país;
Passo 38: Insira em ‘Data Final’ da data final da sua experiência fora do país;
Passo 39: Clique na seta ao lado no campo ‘País’ e busque o país que você viajou para
obter a experiência;
Passo 40: Após a inclusão dos campos acima, clique em ‘Salvar’.

Hobbies
41
3
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Passo 41: Clique novamente em ‘Ações’;
Passo 42: Clique em ‘Adicionar Hobbies’ e informe o que gosta de fazer nas horas
livres;
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Passo 43: Clique em ‘+ Adicionar’;
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Passo 44: Insira no campo aberto o que você gosta e costuma fazer nas horas livres,
como viajar, cozinhar, velejar, etc;
Passo 45: Após a inclusão do campo acima, clique em ‘Salvar’.

Honras e Prêmios
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Passo 46: Clique novamente em ‘Ações’;

Passo 47: Clique em ‘Honras e Prêmios’ e informe detalhes as honras ou premiações
recebidas, inserindo informações sobre essas concessões. Podem ser externos ou
internos, como por exemplo: melhor vendedor, melhor TCC na faculdade, prêmio de

contador do ano, melhor Promotor de Vendas, destaque na Gestão de Desempenho e
prêmio por Assiduidade.
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Passo 48: Clique em ‘+ Adicionar’;
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Passo 49: Clique na seta ao lado no campo ‘Título ou Prêmio’ e escolha a opção de ‘A
cadastrar’, (No momento não temos uma biblioteca de Honras e Prêmios disponível, na
medida que os colaboradores forem incluindo, a área de RH irá manter atualizada a
biblioteca);
Passo 50: Insira o nome da honra ou do prêmio que você recebeu no campo ‘Nome a
Cadastrar’;
Passo 51: Insira a data que você recebeu a honra ou o prêmio no campo ‘Data de
Emissão’;
Passo 52: Insira a data de vencimento, caso tenha, da honra ou o prêmio no campo ‘Data
de Vencimento’;

Passo 53: Insira o nome da Instituição que te concedeu a honra ou o prêmio no campo
‘Concedido por’;
Passo 54: Após a inclusão dos campos acima, clique em ‘Salvar’.

Idiomas
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Passo 55: Clique em ‘+ Adicionar’ em ‘Idiomas’ e informe a língua estrangeira que você
tem conhecimento, o nível de leitura, escrita e conversação, bem como se é capaz de
ensinar e/ou traduzir.
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Passo 56: Clique na seta ao lado no campo ‘Idioma’ e busque a língua estrangeira que
você tem conhecimento;
Passo 57: Após a escolha da língua no campo descrito acima, clique na seta ao lado do
campo ‘Leitura’ e escolha entre as réguas ‘Básico’, ‘Intermediário’, ‘Avançado’ e
‘Fluente’ qual seu grau em relação a leitura;

Passo 58: Após a escolha da língua no campo descrito acima, clique na seta ao lado do
campo ‘Escrita’ e escolha entre as réguas ‘Básico’, ‘Intermediário’, ‘Avançado’ e
‘Fluente’ qual seu grau em relação a escrita ;
Passo 59: Após a escolha da língua no campo descrito acima, clique na seta ao lado do
campo ‘Conversação’ e escolha entre as réguas ‘Básico’, ‘Intermediário’, ‘Avançado’ e
‘Fluente’ qual seu grau em relação a conversação ;
Passo 60: Nos itens de ‘Fluência’ marque o campo caso você seja nativo da língua em
questão; seja capaz de traduzir a língua e/ou seja capaz de ensinar conteúdos em
relação a língua;
Passo 61: Após a inclusão dos campos acima, clique em ‘Salvar’.

Licenças e Certificações

Item de conteúdo será enviado para aprovação da Área de Recursos Humanos
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Passo 62: Clique novamente em ‘Ações’;
Passo 63: Clique em ‘Adicionar Licenças e Certificações’ e descreva as licenças e
certificações que você possui. Nessa sessão deverá ser incluído também os
treinamentos obrigatórios, como BPF para Auxiliares de Produção, NR-10 para
Eletricistas, NR-12 para Operadores, dentro outros.

64

Passo 64: Clique em ‘+ Adicionar’
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Passo 65: Clique na seta ao lado no campo ‘Licença ou Certificado’ e digite o nome da
sua certificação para buscar na nossa biblioteca. Caso não tenha, gentileza clique na
opção de ‘A cadastrar’ para área de RH atualizar;
Passo 66: Após escolher a opção de ‘A cadastrar’ no campo anterior, insira o nome da
mesma no campo ‘Nome a cadastrar’;
Passo 67: Insira o número de Certificado, caso se aplique;
Passo 68: Insira a data de emissão da certificação ou licenças;
Passo 69: Insira a data de vencimento da certificação ou licenças, caso se aplique;
Passo 70: Insira a data para renovação da certificação ou licenças, caso se aplique;
Passo 71: Insira o nome do Estabelecimento que concede a certificação ou licenças;
Passo 72: Após a inclusão dos campos acima, clique em ‘Salvar’.
O item de conteúdo foi enviado para aprovação da área de RH, após a aprovação
a informação ficará disponível no seu perfil.

Órgãos Regulamentadores
Item de conteúdo será enviado para aprovação da Área de Recursos Humanos
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Passo 73: Clique novamente em ‘Ações’;
Passo 74: Clique em ‘Órgãos Regulamentadores’ e descreva os conselhos de classe
que você possui.
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Passo 75: Clique em ‘+ Adicionar’
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Passo 76: Clique na seta ao lado no campo ‘Nome’ e escreva o nome da sua certificação
para buscar na nossa biblioteca. Caso não a encontre, gentileza entre em contato com a
área de RH;
Passo 77: Insira a data de emissão do seu conselho em ‘Data da Aquisição’;

Passo 78: Insira o número do seu conselho no campo ‘Número’;
Passo 79: Selecione o País de emissão;
Passo 80: Após a inclusão dos campos acima, clique em ‘Salvar’.
O item de conteúdo foi enviado para aprovação da área de RH, após a aprovação,
a informação ficará disponível no seu perfil.

Participação em Projetos
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Passo 81: Clique novamente em ‘Ações’;
Passo 82: Clique em ‘Participações em Projetos’ e informe quais projetos participou,
qual era o objetivo e o período.

Em casos de participações em projetos antes de trabalhar na M Dias Branco, poderá
incluir também desde que tenha alguma comprovação para inserir.
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Passo 83: Clique em ‘+ Adicionar’
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Passo 84: Insira no campo ‘Projeto’ o nome do projeto no qual você participou;
Passo 85: Insira a data inicial da sua participação do projeto;
Passo 86: Insira a data final da sua participação do projeto;
Passo 87: Insira no campo ‘País do Empregador’ o nome do país em que realizou do
projeto;
Passo 88: Insira no campo ‘Informações Adicionais’ o objetivo do projeto;
Passo 89: Após a inclusão dos campos acima, clique em ‘Salvar’;

Áreas de Estudo
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Passo 90: Clique novamente em ‘Ações;

Passo 91: Clique em ‘Área de Estudo’ e descreva um conteúdo ou área que você estuda,
pesquisa, se aprofunda no tempo, mesmo que não seja relacionado à necessidade do seu
cargo ou área, como por exemplo: Coaching, Design Thinking, etc.
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Passo 92: Clique em ‘+ Adicionar’
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Passo 93: Insira qual a área de estudo que você se aprofunda;
Passo 94: Inseri a data que está sendo incluída a informação da área de estudo;
Passo 95: Após a inclusão do campo acima, clique em ‘Salvar’;

Títulos
Item de conteúdo será enviado para aprovação da Área de Recursos Humanos
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Passo 96: Clique em ‘+ Adicionar’ em ‘Títulos’ e informe em quê você é formado;
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Passo 97: Clique na seta ao lado no campo ‘Nome’ e realize a buscar do seu curso de
formação. Caso não encontre o curso, escolha a opção de ‘A cadastrar’ e escreva o nome
do curso no campo ‘Nome a cadastrar’;
Passo 98: Insira o nome do curso caso você não o encontre no campo do passo 97;
Passo 99: Clique na seta ao lado no campo ‘Nível do Curso’ e selecione o nível desse
curso (Pós-graduação, Superior e entre outros);
Passo 100: Clique na seta ao lado no campo ‘Escola’ e realize a busca pela instituição
que foi realizado o curso; Caso não encontre a instituição, escolha a opção de ‘A
cadastrar’ e escreva o nome da instituição no campo ‘Instituição a cadastrar’;
Passo 101: Insira o nome da instituição caso você não o encontre no campo do passo
100;
Passo 102: Clique no calendário do campo ‘Data inicial’ e sinalize qual dia, mês e ano
você iniciou o curso de formação;
Passo 103: Clique na seta ao lado no campo ‘País’ e realize a buscar do país que você
concluiu ou está realizando o curso;
Passo 104: Clique na seta ao lado no campo ‘Graduado’ e somente se você já estiver
com o curso finalizado selecione a opção ‘SIM’. Caso ainda esteja em andamento,
selecione a opção ‘NÃO’;

Passo 105: Clique no calendário do campo ‘Data da aquisição’ e sinalize qual dia, mês
e ano você concluiu o curso de formação (caso tenha optado pela opção de ‘concluído’ no
campo 104);
Passo 106: Clique no calendário do campo ‘Data de Conclusão projetada’ e sinalize
qual dia, mês e ano você projeta concluir o curso de formação (caso não tenha optado
pela opção de ‘concluído’ no campo 104);
Passo 107: Após a inclusão dos campos acima, clique em ‘Salvar’

Nível Educacional
Item de conteúdo será enviado para aprovação da Área de Recursos Humanos
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Passo 108: Clique em ‘+ Adicionar’ em ‘Nível Educacional’ e informe qual seu último
nível de formação;
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Passo 109: Clique na seta ao lado no campo ‘Nível de Escolaridade’ e selecione o seu
último nível de formação (exemplo: Superior Completo, Pós-graduação e entre outros);
Passo 110: Clique na seta ao lado no campo ‘País’ e realize a buscar do país onde você
obteve seu nível;
Passo 111: Após a inclusão do campo acima, clique em ‘Salvar’.
Obs.: Para os itens de conteúdo de Licenças e Certificação, Órgãos
Regulamentadores, Nível Educacional, Títulos e Participação em Projetos é necessário
a inclusão de comprovação como anexo.

A seguir orientações para anexar documentação:
1
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Passo 1: Clique em ‘Editar’ no campo de Anexo, fica no final da página de Habilidades
e Qualificações;
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Passo 02: Clique em ‘Adicionar Anexo’;
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Passo 03: Clique em ‘Adicionar arquivo’;
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Passo 04: Escolha o arquivo que você deseja anexar, arquivos em PDF;
Gentileza renomear o arquivo com o nome do item de conteúdo. Exemplo: Item de
Conteúdo: Nível Educacional, nome do arquivo: Nível Educacional.
Passo 05: Clique em ‘Abrir’;
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Passo 06: Clique em ‘Salvar’;

Ainda dentro de ‘Habilidades e Qualificações’

Para o preenchimento do Objetivo de Carreira
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Passo 1: Clique em ‘+ Adicionar’ em ‘Objetivo de Carreira’.
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Passo 2: Abrirá um campo aberto para você informar o seu “objetivo de carreira”,
você deverá informar quais são os seus objetivos em curto prazo (2 anos) e/ou médio
prazo (5 anos). Poderá informar também se quer uma carreira de Gestão ou Técnica.;
Passo 3: Após inserir o seu objetivo de carreira clique no botão de “Salvar”.

Para o preenchimento de Preferências de Trabalho
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Passo 4: Clique no lápis para o preenchimento das informações referente aos
‘Requisitos de Trabalho’.
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Passo 5: Opte por ‘Sim’ ou ‘Não’ nos campos de Viagem Doméstica, Viagem
Internacional, Disponível para Remanejamento (mudança);
Passo 6: Marque a flag caso tenha disponibilidade para para mudança de horário;
Passo 7: Campo aberto para realizar comentários sobre seus requisitos de Trabalho;
Passo 8: Após o preenchimento das informações clique em ‘Salvar’.

Para o preenchimento de Preferências de Carreira
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Passo 9: Clique no lápis para o preenchimento das informações de Preferências de
Carreira.
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Passo 10: Clique na seta ao lado no campo de ‘Próxima Movimentação de Carreira’
opte pelo tempo que você considera que está pronto para a sua próxima movimentação;
Passo 11: Clique na seta ao lado no campo de ‘Família de Cargos Preferido’ opte pela
próxima família de cargo que você deseja, escreva o nome da família de cargo para
realizar a busca;
Passo 12: Clique na seta ao lado no campo de ‘Região Preferida’ opte pela unidade você
deseja (no sistema aparecerá a informação a abreviação do nome da unidade seguido
pelo endereço) escreva a sigla ou código da unidade para realizar a busca;

Passo 13: Clique na seta ao lado no campo de ‘Outra Região Preferida’ opte por outra
unidade você deseja (no sistema aparecerá a informação a abreviação do nome da
unidade seguido pelo endereço) escreva a sigla ou código da unidade para realizar a
busca;
Passo 14: Campo aberto para realizar comentários sobre sua Preferência de Carreira;
Passo 15: Clique em ‘Salvar’ para salvar as informações inseridas

