
Atenção: Esse documento foi criado para auxiliar você na aplicação em nosso programa de 

estágio, caso não fale inglês.  

É muito simples! Aqui incluímos somente a cópia das páginas que você poderá precisar de 

ajuda, siga esse passo a passo, e conseguirá concluir facilmente a aplicação! 

Boa sorte! 

 

Primeira Ação: Tradução da Página 

 

1. Você deve mudar o idioma da Página para Português (verificar setas vermelhas na 

imagem acima): 

 

Criação da Conta: 

 

2. Na aplicação, selecione criar conta, não esquecendo de marcar que você aceita (I accept) 

dar os direitos da Shell usar suas informações pessoais no processo seletivo.  



Realizando sua candidatura:  

 

3. Candidatura rápida: Você pode anexar seu currículo à sua candidatura para agilizar o 

processo de aplicação. Basta fazer o upload através da caixa na página indicada abaixo.  

a. Use um documento Word para seu currículo (evite PDFs) 

b. Coloque as informações de contato iniciando seu currículo 

c. Use informações comuns para o título de cada tópico. Caso nosso site não 

reconheça determinado título, poderá não extrair a informação corretamente.  

d. Evite combinar 2 seções do currículo em uma só 

e. Finalize os nomes das empresas de sua experiencia com abreviações 

relacionadas à Organizações. Por exemplo: LLC, Inc, Co, LTDA, etc.  

f. Inclua suas habilidades em sua descrição de experiência 

g. Seja consistente na estruturação de suas experiências anteriores. Cada 

experiencia deve incluir e estar na mesma ordem: 

i. Título 

ii. Empresa 

iii. Localização da empresa (Cidade / Estado) 

iv. Período de vínculo com a empresa  

h. Mantenha a formatação simples: 

i. Não coloque as informações em colunas, tabelas templates, etc 

ii. Não use parágrafos dentro de uma única experiencia profissional, para 

que a informação que deveria estar junta não se divida. 

iii. Não use imagens ou diferentes fontes para criar símbolos no currículo.  



i. Uma vez que você tenha subido sei CV no sistema, revise cada campo do 

formulário de aplicação, para garantir que os campos foram automaticamente 

preenchidos de forma correta.  

 

 
4. Minhas Informações: Selecione a forma de tratamento que deseja: 

a. Mr: Senhor 

b. Mrs: Senhora 

c. Ms: Senhorita 

d. Not mapped: Não declarar 

 

 

5. Minhas Informações: Como nos conheceu? Selecionar uma das opções descritas: 

a. Agência  

b. Um e-mail de alerta de oportunidades na Shell 

c. Um Recrutador me contactou via LinkedIn 

d. Evento ou feira de carreiras 

e. Oportunidades de emprego Online 

f. Outros 

g. Resultados de pesquisas online 

h. Mídia social 

 



 

6. Minha experiência: Inclua suas informações de formação acadêmica e experiência 

profissional (caso tenha). Como você não está baseado nos Estados Unidos ou Canada, 

escreva NA no campo de GPA. Para o nível de formação, considere: 

a. Bachelors – Bacharel  

b. Masters – Mestrado 

c. MBA 

d. Outros 

e. Doutorado 

f. Diploma de Pós Graduação 

g. Diploma profissional 

 

Obs.: O campo “área de estudo” deverá ter uma opção selecionada em inglês, uma vez 

que o sistema não traduz as opções e elas são automaticamente geradas.  

Obs.2: Ao fim da inclusão dos dados de formação, anexe seu CV ao sistema.  

 

 



 
7. Perguntas da candidatura – Responder as perguntas abaixo para prosseguir na 

candidatura:  

a. Você trabalha ou trabalhou para o Governo nos últimos 12 meses? (Sim ou Não) 

b. Você tem algum parentesco direto com pessoas que trabalham no Governo? 

(Sim ou Não) 

c. Você está ou esteve empregado em alguma empresa que realiza auditoria na 

Shell ou empresas afiliadas nos últimos 3 anos? (Sim ou Não) 

d. Qual das seguintes opções melhor descreve a sua experiencia trabalhando 

diretamente para a Shell ou de um de seus prestadores de serviço? 

i. Estou trabalhando como terceirizado na Shell ou em uma empresa 

afiliada 

ii. Estou trabalhando como funcionário direto da Shell ou afiliada 

iii. Não tenho experiência anterior na Shell  

iv. Já trabalhei anteriormente como terceirizado na Shell ou em uma 

empresa afiliada 

v. Já trabalhei anteriormente como funcionário Shell  

e. Você tem permissão de trabalho no Brasil? (Sim ou Não) 

f. Você irá solicitar agora ou no futuro suporte para aplicação de visto para 

trabalhar no Brasil? (Sim ou não) 



 

 

8. Perguntas da candidatura (Parte 2) – Declaração de Diversidade e inclusão 

 

Na Shell entendemos que nossa habilidade de abraçar a Diversidade e a 

Inclusão, constrói confiança e libera o capital coletivo de talento diverso, e é 

chave para o sucesso de longo prazo sustentável. A Shell reconhece e respeita 

o valor pessoal, a dignidade e diversidade de cada funcionário. Nos 

comprometemos a encorajar um ambiente acessivo, justo, igualitário e 

respeitoso reconhecendo todos os caminhos no que nos diferenciamos.  

 

Como a Shell usará essa informação? 

Provendo essa informação, você confirma seu consentimento para o uso das 

informações pela Shell com o propósito de identificar talentos, atrair e recrutar. 

A informação que recebemos relacionada ao seu perfil de autodeclaração 

poderá ser usada potencialmente para posições disponíveis hoje ou no futuro. 

Se você solicitar uma adaptação de ambiente, nós poderemos providenciar as 

informações para o Staff responsável na Shell. A informação trazida por você 

será tratada com confidencialidade de acordo com a Política de Privacidade 

Shell. 

 

Shell é um empregador de oportunidades iguais. Se você tem alguma 

deficiência, condição de saúde de longa duração, ou alguma debilidade que 

deseja declarar para nosso processo, marque “yes” na caixa abaixo”, se não, 

selecione uma das outras opções. Caso selecione “yes” um membro do nosso 

time de recrutamento estrará em contato com você entendendo sua 

necessidade.  

 



 

9. Informações Voluntárias – Incluir suas informações pessoais adicionais: 

a. Data de Nascimento 

b. Genero: 

i. Feninino 

ii. Masculino 

iii. Não declarado / Diverso 

c. Etnia – Seguir descrições em português 

d. Nacionalidade 

i. Brasil 

 

 

10. Pronto! Revise sua aplicação e nos envie! 

 


