


É hora de dar o play no seu potencial para o novo mundo do trabalho!

Pare e pense! 

Qual é o seu propósito? Como escolher uma carreira que faça sentido com 
quem você é e com o que quer?

E foi pensando em te ajudar a dar mais um passo em sua jornada profissional 
que lançamos a Plataforma de Carreira.



No primeiro acesso à plataforma, você já pode construir o seu currículo do 
futuro. Responda os testes comportamentais e de personalidade, preencha os 
seus interesses, valores e pronto! Com um clique o seu currículo é gerado. 

Você também consegue adicionar suas conquistas, como cursos, experiências de 
carreira e também de vida, mesmo que você não tenha experiências profissionais. 

É possível ter um currículo completo e que mostre de fato quem você é e todo 
o seu potencial profissional!



Além disso, você pode transformar trabalhos acadêmicos em portfólio de proje-
tos que mostram a sua capacidade de execução. E o melhor: tudo isso fica dispo-
nível para os recrutadores das empresas conectadas ao nosso banco de dados. 

E no menu de Mercado, você identifica o quão perto ou longe está das atuações 
profissionais alinhadas ao seu curso e pode, então, construir a sua jornada para 
conquistar o trabalho dos seus sonhos!



No menu Oportunidades, você terá conteúdos para o autodesenvolvimento. 
Ainda tem as Trilhas de Aprendizagem, que ajudam a desenvolver competências 
de autogestão, empreendedorismo habilidades socioemocionais e ainda gerar 
certificados que podem valer como horas acadêmicas. 

Já o menu Oportunidades funciona como a Netflix para dar uma turbinada 
na sua carreira, com dicas de preparação para processos seletivos e temas 
relacionados ao novo mundo do trabalho.



E para conferir as empresas que estão visualizando e curtindo o seu currículo, 
é só acessar o menu Networking e conferir as empresas. 

É aqui que você encontra insigths poderosos para fazer o seu TCC e, quem 
sabe, conquistar uma oportunidade de emprego na empresa de seus sonhos.  



Em Vagas você acessa as oportunidades de estágios, trainees e empregos 
publicadas pelas empresas parceiras da sua instituição de ensino, se candidata 
com apenas um clique e recebe feedbacks instantâneos.

Construa seu sucesso com a Plataforma de Carreira. Vamos começar a sua 
Jornada?!




