
TUTORIAL PORTAL MAIS EMPREGO

CADASTRO DO EMPREGADOR



Para se cadastrar no Portal Mais Emprego e disponibilizar vagas de emprego você deve 
seguir os seguintes passos:
1. Clique no Menu Empregador>Disponibilizar Vagas de Empregos.



2. Em seguida, clique em Deseja Cadastrar Empregador? 

3. Ao clicar no link mencionado acima, o sistema apresentará a tela Pré-Cadastro do Empregador.

Para  preencher  os  campos  é  necessário  ter  em  mãos  o  documento  de  identificação  do
empregador, denominado número de identificação (este pode ser CEI, CNPJ ou CPF).

Caso esteja fazendo o cadastro de um empregador Pessoa Jurídica é necessário saber a data de
abertura da empresa.

Caso esteja  fazendo o cadastro de um empregador do tipo CEI  é necessário  saber  a data  de
abertura da empresa ou data de início da obra.

Apenas o campo CPF do Responsável pela Empresa não é de preenchimento obrigatório. 

Caso esteja fazendo o cadastro de um empregador Pessoa Física é necessário saber a data de
nascimento do empregador.



4. Ao clicar em Cadastrar na figura acima, o sistema validará as informações registradas e 
apresentará as mensagens conforme a tela abaixo.

Para sair da tela, clique em Concluir. 



Você não precisa esperar o e-mail com o login de acesso para acessar o Portal Mais Emprego. O
login de acesso é o número de identificação registrado e a senha é aquela a qual você cadastrou
na tela Pré Cadastro do Empregador.

5.  Ao concluir a ação acima mencionada, você será direcionado para a tela Atendimento ao 

Empregador. Selecione o tipo de documento de identificação usado no cadastro, informe o login e
a senha de acesso para preencher o seu cadastro e disponibilizar as vagas de emprego.



6. Pronto. Agora o próximo passo é realizar o seu cadastro.

Caso você já tenha comparecido a uma Agência do SINE, o seu cadastro já estará preenchido.
Verifique as informações e, se necessário atualize-as. 

O cadastro está dividido em cinco etapas, mas não se preocupe, o sistema informa em qual etapa
você está, facilitando assim, o seu preenchimento.

Na primeira etapa – Identificação, você deverá preencher o(s) campo(s) com o nome fantasia, caso
seja Pessoa Jurídica, ou com suas informações pessoais (nome, nome da mãe, nome do pai entre
outros), caso seja Pessoa Física. Ao preenchê-los clique em avançar.

7. Na segunda etapa – Endereço, preencha os campos com informações referentes à localidade onde

sua empresa está instalada, em seguida clique em avançar.



8. Na etapa – Contato, informe os seus e-mails e telefones. É necessário informar o nome,  telefone
e e-mail do responsável pela empresa. É possível informar se ele aceita ou não ser contatado por e-
mail. Também é necessário informar os telefones de contato de sua empresa. Por fim, você deve
informar  quem será  a  pessoa  na empresa  que poderá ser  contatada  pelas  agências  do  SINE,
informando nome, cargo, e-mail e telefone.

Caso sua empresa esteja instalada em uma das localidades que já adotaram o nono dígito, favor não

informá-lo ao incluir o número de telefone, visto que o sistema ainda não possui o campo para o seu

registro. 



Ao preencher os campos, clique em avançar.



9. Na etapa Outras Informações, preencha se possui algum programa de crédito, a principal 
atividade da empresa e o período que mais efetua contratações.

Essas informações servirão de subsídio para as agências SINE quando for contatar sua empresa
para tratar sobre vagas disponibilizadas.

Ao preencher os campos, clique em avançar.

10. Na etapa Posto de Gestão, você deve selecionar uma agência SINE que ficará responsável por
validar seu cadastro, as informações das vagas que sua empresa cadastrar e prestar todo o apoio
durante o acompanhamento do preenchimento da vaga.

Após selecionar uma opção, clique em concluir.



11. O sistema apresentará a mensagem “Seu cadastro foi realizado com sucesso e será validado pelo

posto do SINE”. Após a validação do cadastro pelo SINE, sua empresa poderá disponibilizar vagas
de emprego, convocar trabalhadores para processos seletivos de emprego, atualizar seu cadastro, e
outros serviços disponíveis no Portal Mais Emprego.


