ETAPAS

PARA SE INSCREVER NAS NOSSAS
JORNADAS DE RECRUTAMENTO

INSCRIÇÃO:

DE 15 DE AGOSTO A 14 DE SETEMBRO DE 2020
SOMENTE É POSSIVEL SE INSCREVER PARA AS VAGAS POR MEIO DA PLATAFORMA
(Não consideraremos as candidaturas recebidas por e-mail ou por Facebook.)

1

Crie seu perfil on-line no
Quebecnacabeca.com antes

2

Candidate-se para as vagas
ou para os programas de
estudo que correspondam
ao seu perfil.

do dia 14 de setembro de
2020. Para assistir a um
tutorial para criar seu perfil

3

Somente é possível uma
candidatura por
estabelecimento/empresa.

Clique aqui

Verifique seu status na plataforma

de 15 de agosto a 25
de setembro. Os recrutadores

4

avaliam as inscrições recebidas.

Status possíveis:
• en évaluation (em avaliação)
• non retenu (não selecionado)
• non retenu pour le moment
(não selecionado no momento)
• convoqué en entrevue
(convocado para entrevista)
* Esta informação não se aplica
para a seção de estudos

Verifique a caixa de entrada de seu
e-mail, pois a convocação para as
entrevistas será enviada por e-mail
no dia 25 de setembro de 2020.
Atenção: é possível receber várias
convocações de diferentes
empresas ou estabelecimentos!
Verifique também sua caixa de
spam.
*A data limite para confirmar e
escolher o(s) horário(s) da(s)
entrevista(s) é 29 de setembro.

ENTREVISTAS:

DE 5 A 9 DE OUTUBRO DE 2020 – PARA TRABALHADORES
DE 19 A 23 DE OUTUBRO DE 2020 – PARA ESTUDANTES

VOCÊ FOI CONVOCADO
PARA UMA ENTREVISTA?
PARABÉNS!
Selecione um horário para
a sua entrevista on-line.
Se você não estiver mais
disponível, nos avise, por favor.

5

Prepare sua entrevista em
francês.

6

Informe-se sobre a empresa
ou estabelecimento de ensino
que o entrevistará e também a
respeito da vida em Quebec.

7

Faça sua entrevista on-line

de 5 a 9 de outubro de
2020 – trabalhadores
de 19 a 23 de outubro
de 2020 – estudantes

8

Após a sua entrevista, se
for selecionado, será contatado
diretamente pelo empregador
ou pelo estabelecimento de ensino.

une initiative de :
Avec la participation financière de :

BOA SORTE!

