
RECOLOCA 
RIO DOCE



O site RECOLOCA RIO DOCE 
chegou para caminhar junto 

com você e resolvermos 
suas dúvidas lado a lado!

RECOLOCA RIO DOCE

Quais são suas 
aspirações e 

possíveis caminhos 
profissionais?

Você sabe qual é o 
caminho para  

chegar lá?

Sabe como se 
preparar para os 

processos de seleção 
das empresas?

Você sabe como 
fazer um currículo?

Você sabe como se 
preparar para uma 

entrevista de 
emprego?
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QUEM SOMOS?

Em parceria com a Fundação 
Renova, o projeto visa a 
capacitar e auxiliar na 

recolocação profissional dos 
atingidos pelo rompimento    
da barragem do Fundão em 
Minas Gerais e Espírito Santo.

Através da implementação de 
ações de capacitação visando a 
aumentar a empregabilidade 

dos atingidos, da busca de 
oportunidades de recolocação 

e da realização de ações de 
acompanhamento  
pós-contratação.

O QUE COMO
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Preparar os    
atingidos para novas 

oportunidades, com o 
uso de conteúdos e 

dinâmicas virtuais

Acompanhar os 
recolocados e ajudar 

em pontos de 
melhoraria

Cadastrar os 
currículos e verificar 
se estão atualizados

Mobilizar as   
empresas e facilitar    
a contratação de 
pessoas das
comunidades 
atingidas

NOSSAS
AÇÕES



Como podemos continuar em contato?

Site Recoloca Rio Doce



O que você poderá acessar

Site Recoloca Rio Doce

Currículo 
enviados para 
um banco de 

oportunidades

Comunicação 
com as 

empresas 
contratantes

Portal de 
oportunidades 

(futuro)

Conteúdos para 
capacitação

Fale conosco: 
dúvidas, 

sugestões e 
críticas



Como acessar o site Recoloca Rio Doce?

Entrar no link: recolocariodoce.com.br



Cadastrar o currículo

Para cadastrar o 
currículo, clique 
em “PREENCHA 
SEU CURRÍCULO” 
e acesse nosso 
formulário.

Existem 3 opções 
de acesso na 
página inicial.

Entrar no link: recolocariodoce.com.br
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Cadastrar o currículo

Entrar no link: recolocariodoce.com.br

Para cadastrar o 
currículo, clique 
em “PREENCHA 
SEU CURRÍCULO” 
e acesse nosso 
formulário.

Existem 3 opções 
de acesso na 
página inicial.



Preencha todos os 
campos com 
atenção. 

Todas as 
perguntas 
marcadas com *
são obrigatórias.

Cadastrar o currículo

Entrar no link: recolocariodoce.com.br



Você poderá 
acessar os 
conteúdos através 
do link no menu 
com todas as 
opções de 
assuntos 
disponíveis

Para acessar os conteúdos

Clique no link: Amplie seu conhecimento



Você poderá 
acessar os 
conteúdos através 
do link no menu 
com todas as 
opções de 
assuntos 
disponíveis

Para divulgar vagas

Clique no link: Seja um parceiro



Preencha o 
formulário e nos 
envie uma 
mensagem com 
suas dúvidas, 
sugestões e 
críticas!

Para sugestões, críticas ou elogios

Clique no link: Fale conosco



Comunicação adicional

Envio por e-mail de 
novos conteúdos de 

capacitação e 
informações adicionais

Avisos e notificações via 
SMS/WhatsApp de novos 

conteúdos e demais 
informações importantes

Contatos 
pós-contratação para 

reuniões individuais de 
acompanhamento


	Número do slide 1
	Número do slide 2
	Número do slide 3
	Número do slide 4
	Número do slide 5
	Número do slide 6
	Número do slide 7
	Número do slide 8
	Número do slide 9
	Número do slide 10
	Número do slide 11
	Número do slide 12
	Número do slide 13
	Número do slide 14

