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Supervisão de Recrutamento e Seleção

Esclarecimentos gerais

No intuito de oferecer orientações aos candidatos que almejam disponibilizar seus currículos
e/ou candidatar-se às vagas ofertadas pela Associação Saúde da Família (ASF), elaborou-se um texto
norteador para o correto preenchimento do currículo, de forma assertiva e de modo que as informações
sejam dispostas nos campos pertinentes.
Acrescentamos que as orientações abaixo foram pensadas nos ‘itens’ e ‘campos’ identificados
como essenciais na análise e triagem dos currículos. A omissão ou disposição de tais informações em
campos indevidos podem dificultar a busca dos currículos que correspondem ao perfil profissional
pesquisado.
Ressaltamos que a simples disponibilização do currículo no link “Deixe seu currículo
conosco” por si só não garante a participação nos processos seletivos da ASF. Para tanto, é
necessário acessar o link “Conheça as nossas vagas”, e efetivamente se candidatar à vaga de
seu interesse, pressionando o botão “CANDIDATAR-SE A ESSA VAGA” e, na sequência, o botão
“confirma candidatura”. Você receberá uma mensagem de agradecimento pela candidatura no
respectivo processo seletivo.
Ressaltamos ainda que as informações disponibilizadas nos currículos podem ser alteradas
sempre que necessário e de acordo com o interesse dos candidatos, no momento da candidatura aos
diferentes processos seletivos.
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1) ITEM: DADOS PESSOAIS
CAMPOS: - a) E-mail
- b) Nome completo
- c) Deficiência

a) E-mail: preencher o e-mail em letra minúscula (esse e-mail é utilizado para entrarmos em
contato com o candidato).
b) Nome completo: digite seu nome em letra maiúscula, sem omissões, abreviações ou acentos
(preencher conforme seu RG).

Supervisão de Recrutamento e Seleção

c) Deficiência: responder se tem ou não alguma deficiência e, em caso positivo, especificar o tipo.

2) ITEM: OBJETIVOS PROFISSIONAIS
CAMPOS: - a) Informe seu objetivo profissional
- b) Classificação do seu objetivo profissional
- c) Descreva o seu perfil profissional
- d) Informações complementares
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a) Informe seu objetivo profissional: esse campo é destinado para descrever quais
funções/cargos o candidato tem interesse. Deve ser preenchido em letra maiúscula e sem
abreviações. É possível descrever mais de um cargo.
Exemplo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM, PSICÓLOGO, ANALISTA, TERAPEUTA
OCUPACIONAL, ACOMPANHANTE COMUNITÁRIO, etc.
b) Classificação do seu objetivo profissional: É preciso escolher para quais níveis e áreas o
candidato tem interesse, levando em consideração o grau de escolaridade e as experiências
profissionais.
Exemplo: profissional tem o curso e objetivo profissional “AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL”. Nesse
caso, o nível de escolaridade compatível é o médio (2º grau completo).
NÍVEL
PLENO

ÁREA
ODONTOLOGIA
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c) Descreva o seu perfil profissional: faça um breve e objetivo texto sobre as competências
profissionais e comportamentais, conhecimento teórico/técnico referente à atuação profissional.
*Favor não descrever sua trajetória / histórico profissional neste campo, esses aspectos são
destinados ao item 3 “Histórico profissional”.
d) Informações complementares: esse campo é destinado para informações extracurriculares,
como: palestras, fóruns, minicursos, oficinas. Informações relativas à Formação Técnica
(Auxiliar/Técnico de Enfermagem, Auxiliar/Técnico de Saúde Bucal, Técnico em Radiologia,
Técnico de Farmácia, etc.) deverão ser descritas no item 4 “Formação”.
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3) ITEM: HISTÓRICO PROFISSIONAL
CAMPO: - a) Descreva a sua trajetória profissional

a) Descreva a sua trajetória profissional:
 Empresa: sugerimos que seja descrito o nome completo da empresa que trabalhou, sem
abreviações. Exemplo: se você for nosso funcionário ou ex-funcionário digite “Associação
Saúde da Família – ASF”. É importante também que seja colocado em qual unidade
atua/atuou.
Favor não descrever nesse campo o departamento ou programa da área da saúde que atua;
 País: escolha o país que trabalhou;
 Segmento: escolha a área de atuação da empresa. Exemplo: Saúde, Recursos Humanos,
Alimentação, etc;
 Início/término: refere-se às datas de entrada/saída na empresa citada acima. Caso ainda
esteja trabalhando na empresa, favor não preencher o campo “Término”.
 Último Cargo: mencione o último cargo, de acordo com o contrato de trabalho, sem
abreviações. Exemplo: Auxiliar de Enfermagem, Analista, Assistente Social, etc;
 Descrição: descreva as atividades/tarefas pertinentes à atuação profissional. Solicitamos
que nesse campo seja digitado também o departamento ou programa da área da saúde que
atua. Exemplo: Auxiliar de Enfermagem em UBS / Assistente Administrativo em
Departamento Pessoal.
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 Classifique suas 3 principais ocupações na empresa: refere-se aos níveis da(s)
função(ões) de atuação na empresa citada acima. Pode ocorrer de iniciar em um nível e ser
promovido. Por isso precisa preencher tantos quantos ocorreram;
Exemplo: profissional, a princípio, foi contratado como Auxiliar de Enfermagem e passou a
ser enfermeiro, porém, também pode manter-se com a mesma função.
NÍVEL
Auxiliar/Operacional
Pleno

ÁREA
Enfermagem
Enfermagem

4) ITEM: FORMAÇÃO
CAMPOS: - a) Nível de escolaridade
- b) Informe a sua formação acadêmica e complementar

a) Informe o seu nível de escolaridade: nesse campo, deve-se informar em qual fase escolar o
candidato se encontra. Exemplo: Ensino Médio (2º grau) completo ou cursando;
Caso tenha feito algum curso técnico (exemplo: Auxiliar e/ou Técnico de saúde bucal, Auxiliar
e/ou Técnico de Enfermagem, etc.), deve descrevê-lo no campo abaixo denominado “Informe a
sua formação acadêmica e complementar”.
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b) Informe a sua formação acadêmica e complementar:
 Curso: aqui deve ser descrito, sem abreviações, o curso de formação, seja de nível auxiliar,
técnico, superior. Exemplo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM, TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL,
FARMÁCIA, SERVIÇO SOCIAL, EDUCAÇÃO FÍSICA, etc);
 Instituição / País/ Estado: Deve ser descrito o nome da escola/empresa, assim como País
e Estado, onde realiza ou realizou o curso;
 Tipo de curso: Aqui se refere ao nível do curso que está realizando ou realizou. Ex: ensino
médio, graduação, especialização, etc;
 Classificação do curso: refere-se à área do curso. Exemplo: Enfermagem, Administração
de Empresas, Farmácia, Nutrição.

É preciso que seja preenchido um Campo para cada formação, por isso os candidatos com mais de
uma formação devem utilizar os campos “Curso 1, Curso 2” e quantos se fizerem necessários.
Exemplo: profissional que tenha curso de Auxiliar e Técnico de Enfermagem, devem ser preenchidas as
informações referentes a cada curso nos campos, “Curso 1 e Curso 2”.
É importante que sejam preenchidos os campos: “duração total, situação atual e mês/ano de conclusão
do curso”.
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