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1. Site para cadastro

Selecione o idioma
Passe seu cursor aqui

Sou refugiado 
e busco emprego

• Para preencher o currículo no site Trampolim você precisa digitar 
www.trampolimcaritasrj.org.
• No canto direito do site vá para “Quero participar” e passe o cursor sobre esta frase.
• Abrirá uma lista de opções e clique na opção “Sou refugiado (a) e busco emprego”.



2. Página para cadastramento do currículo

• Você será direcionado para a página de cadastramento do currículo

• Clique  em “quero me cadastrar”

Quero me cadastrar



3. Página de Termos de Uso

•Leia atentamente os Termos de Uso do site.
•Após a leitura, para que consiga avançar no cadastro do currículo, clique nos dois 
locais indicados pelas setas vermelhas, dando seu aceite nos termos. 
•A partir deste momento, você terá acesso ao cadastro e as empresas parceiras 
poderão visualizar seu currículo, pois você as consentiu.



4. Página de login

Quero me cadastrar

Confirme aquiConfirme aqui

•Seu login é o número de seu CPF (Cadastro de Pessoa Física)
•Clique em “ Enviar”

IMPORTANTE:
• Seu acesso ao site Trampolim só será realizado se você tiver cadastro na Cáritas RJ.
• Se você ainda não possui cadastro ou se o site apresentar algum erro, entre em 
contato com a equipe da plataforma Trampolim, através do e-mail: 
trampolim@caritas-rj.org.br informando seu nome completo e CPF, para que seu 
cadastro possa ser permitido. 



5. Página inicial de cadastro

•Insira novamente seu CPF
•Crie uma senha e anote-a em local de fácil acesso para não esquecer
•Digite seu e-mail.
•Clique em “ Enviar”



6. Página de boas vindas

•Clique em “ Cadastrar currículo” para inserir seu currículo pela primeira vez.

IMPORTANTE:
•Se você já tem seu currículo cadastrado na plataforma e deseja apenas atualizá-lo, 
clique em “ Editar currículo”, sinalizado acima pela seta azul.



7. Primeira Página do Cadastro de Currículo

IMPORTANTE:
•Confira as informações do seu cadastro. Elas são preenchidas automaticamente 
pela plataforma Trampolim, quando você informar o seu CPF, nas páginas 
anteriores.



•As informações estão corretas?
-Se não: entre em contato com a equipe da plataforma Trampolim, através do e-
mail: trampolim@caritas-rj.org.br informando qual informação você deseja 
corrigir.
- Se sim: prossiga com seu cadastro

•Após incluir suas informações, clique em “ Salvar e continuar”



8. Continuação das páginas de cadastro do currículo

•A figura acima, ilustra todas as páginas de cadastro do currículo da plataforma 
Trampolim, o seu passo-a-passo.
•Preencha cada uma delas com atenção e no final de cada página, clique no botão 
“Salvar e continuar”, e então você será redirecionado para a página seguinte.



•A página “Currículo” é a última página do seu cadastro. Quando você chegar nela, 
seu currículo já estará na plataforma Trampolim.
•Aparecerá um espelho com todas as informações cadastradas por você, conforme 
mostrado abaixo. Confira tudo e se estiver alguma errada, retorne ao cadastro e 
retifique-a.





9. Como posso fazer para corrigir alguma informação?

•Se ao  conferir o espelho ( slide anterior) você perceber que alguma informação está 
incorreta, altere-a seguindo as indicações abaixo:

•Clique em “Meu perfil”



•E em seguida, selecione a página do cadastro que hospeda a informação que você 
deseja alterar ou corrigir, faça a correção e salve a página.



10. Baixar seu currículo em PDF

•A plataforma Trampolim permite que você baixe um currículo idêntico ao que você 
cadastrou no site. É muito simples: basta clicar em “ Baixar Currículo”, conforme 
indicado abaixo.



•Salve-o no seu celular ou no seu computador para facilitar o envio, quando alguma 
vaga com o seu perfil profissional surgir.

E lembre-se, mantenha seus dados sempre atualizados para que o recrutador da 
empresa o(a) encontre com facilidade.
•Nós, da equipe da plataforma Trampolim, desejamos muito sucesso e boa sorte!



IMPORTANTE:

•Se você tiver dificuldade para cadastrar seu currículo na plataforma Trampolim, 
seja por dúvida no cadastro ou como transcrever suas habilidades e interesses 
profissionais, poderemos encaminhá-lo (a) para o Plantão de Empregabilidade, uma 
parceria do PARES Cáritas RJ com o núcleo de Psicologia da UERJ. Lá, você 
encontrará apoio para concluir seu cadastro com sucesso.

•O plantão de empregabilidade é realizado na modalidade online, quinzenalmente, 
às quartas feiras, no turno da tarde.às quartas feiras, no turno da tarde.

•Para participar, envie um e-mail para trampolim@caritas-rj.org.br, informando 
seu nome completo, CPF , número do telefone celular e qual foi a sua dificuldade no 
cadastramento do seu currículo.


