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DATA: ___/___/___

CARGO AO QUAL SE CANDIDATA: ________________________________

Nome Completo: ________________________________________________________________________
Data de Nascimento: ___ / ___ / ___

Estado Civil: ___________________________________________

RG:_________________________________CPF: _____________________________________________

NºPIS: ____________________________N° Cart. Trabalho (OBRIGATORIO):_______________________________________
Tem filhos: ( ) Sim ( ) Não

Idade dos Filhos: _______________________________________

Altura: _________________ Peso: _______________ Religião: ___________________________________
Endereço Residencial: ____________________________________________________________________

Bairro: _____________________ Telefone Contato: ______________Celular: ______________________

E-mail: _________________________ Numero whatsapp: ______________________________________
Paga aluguel: ( ) Sim ( ) Não

Caso Sim, Qual o Valor? R$______________________________

Nome do Esposo (a) __________________________________

Trabalha: ( ) Sim

( ) Não

Caso trabalhe, onde? ______________________________________________________________________

Nome do Pai: ___________________________ Nome da Mãe: ____________________________________
Precisa de Vale Transporte

( ) Sim ( ) Não

Fumante ( )Sim ( ) Não

Escolaridade: ___________ Estuda atualmente? Não ( ) ou ( ) Sim - Qual Período:____________________
1) Experiência de trabalhos anteriores: (Relacione as 4 últimas empresas que trabalhou)
Local (Empresa)

Quando entrou?

Quando saiu?

Motivo da saída

1. ____________________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________________________
2) Cite Cursos ou Palestras que já participou:

Curso: ______________________________________Realizado em ___/___/______
Curso: ______________________________________Realizado em ___/___/______
Curso: ______________________________________Realizado em ___/___/______
3) Tem curso de informática? ( ) Sim
Se Sim, responda:

( ) Não

Com que velocidade você digita? (Rápida, devagar...) ______________________________________________

Tem computador? ( ) Sim

( ) Não

4) Tem disponibilidade para trabalhar em qualquer horário (manhã, tarde ou noite) inclusive

finais de semana? Se não, qual turno prefere? __________________________________________________
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5) Pretensão Salarial: R$ ___________________ (Obrigatório informar um mínimo)

6) Se foi indicado, quem indicou? __________________________________________________________
7) Tem algum problema de saúde (dores nas costas e cabeça, varizes, alergia, gripes freqüentes
ou outros)? Se sim, qual? _________________________________________________________________

8) Quantas vezes você chegou atrasado no seu último emprego?
_______________________________________________________________________________________
9) Quais os sonhos a médio prazo e longo prazo?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
10) Quais as suas maiores qualidades e seus maiores defeitos?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
11) Gosta de tarefas domésticas? Qual a tarefa que mais aprecia?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
12) Porque você resolveu solicitar emprego em nossa empresa?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
13) Que idéia você faz de nossos produtos e serviços?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
14) O que você considera de grande valor na sua família?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
15) O que significa “Lei” para você?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
16) Qual programa de televisão você mais gosta?
_______________________________________________________________________________________
CONHECIMENTOS GERAIS:
1) Qual a capital do Brasil?
___________________________________________________________________________________
2) Quem é o presidente da República?
___________________________________________________________________________________
3) Quem é o Prefeito de sua cidade?
___________________________________________________________________________________
OBSERVAÇÃO PARA USO DA EMPRESA (Não é necessário o candidato preencher)
( )*** PROVÁVEL ( )** TALVEZ ( )* SEM CHANCE Entrevistado por ______________
OBS: O não preenchimento do n° da Carteira de Trabalho pode acarretar na exclusão do candidato
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