Passo a Passo para cadastrar trabalhador no sistema
MTE MAIS EMPREGO

Para realizar o cadastro do
trabalhador entre no site:
maisemprego.mte.gov.br
*clicar em:
 Trabalhador
 Vagas de empregos

Se for seu 1º acesso clique
em:
 Deseja cadastrar
Trabalhador?

Se já for cadastrado clique
em:
 Tipo de Atendimento
 Login: (seu número de
PIS)
 Senha

Para o 1º acesso:
 Preencha
todos
os
campos
dos
dados
pessoais solicitados
 Cadastre uma senha
 No seu email o sistema
enviará o login de acesso
 Clique em concluir

Após o Pré-cadastro basta acessar novamente o sistema
Atendimento ao Trabalhador.

 Acesse o sistema com
seu Login enviado no email e sua senha
cadastrada.

 Etapa 1/7
Complete os dados de
identificação do trabalhador e os dados
gerais solicitados.

 Etapa 2/7
Preencha os dados de seu
endereço.

 Etapa 3/7
Preencha os dados de seu
e-mail pessoal.
 Selecione o tipo de
telefone
 Preencha o DDD e
número
 Clique adicionar
telefone

 Etapa 4/7
Preencha os dados de sua
documentação

 Etapa 5/7
Preencha os dados de
escolaridade, cursos e
idioma que tiver concluído.

 Etapa 6/7
Preencha os dados gerais
solicitados

 Etapa 7/7
Preencha as informações
com suas experiências
profissionais comprovadas
em Carteira de trabalho.
 Número de identificação é o CNPJ – CEI ou
CPF que tenha sido
registrado
 Ocupação – Consultar
ocupação localize o
nome da função que
trabalhava.
 Experiência – Preencher
com a data de Admissão
e Demissão.
 Clicar em adicionar

 Etapa 7/7
Também
é
possível
preencher as informações
com suas experiências
profissionais sem vinculo
comprovado em Carteira
de trabalho.
 Ocupação – Consultar
ocupação localize o
nome da função que
trabalhava.
 Experiência – Preencher
o tempo em meses.
 Clicar em adicionar

 Etapa 7/7
Pretensão profissional são
as ocupações que deseja
se candidatar a uma
oportunidade de emprego.
 Consultar
ocupação
localize o nome da
ocupação que deseja
trabalhar.
 Cadastre o horário de
trabalho que aceita
trabalhar.
 Clicar em adicionar
 Concluir

Após concluir os dados do cadastro acesse novamente o sistema
Atendimento ao Trabalhador e será possível visualizar o cadastro,
realizar consultas de vagas e atualizar o cadastro.

Para acessar o cadastro do
trabalhador entre no site:
maisemprego.mte.gov.br
*clicar em:
 Trabalhador
 Vagas de empregos
 Login
 Senha

*clicar em:
 Verificar Oportunidades
para acessar as vagas
disponíveis em seu perfil
cadastrado no sistema.

