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TRABALHE CONOSCO

Para que os nossos candidatos exerçam
seus direitos conferidos pela lei
13.709/2018-LGPD (Lei Geral de Proteção
de Dados Pessoais) a SCH investe em uma
plataforma que garante ao usuário maior
transparência e autonomia quanto às
informações cedidas para a nossa empresa.
Buscamos com essa adequação atender aos
requisitos da lei e também estreitar o
relacionamento com nossos candidatos.



A sessão Trabalhe Conosco agora
requer a autenticação do usuário,
ou seja, através do processo de
log in busca verificar a identidade
digital do usuário, normalmente,
no momento em que ele
requisita um acesso.

Sua senha pessoal é confidencial
e criptografada, o que garante
seu sigilo. Somente mediante sua
senha pessoal você estará apto a
alterar seus dados pessoais.

Aconselhamos que você utilize
uma sequência de algarismos ou
de letras que não lhe identifique
diretamente.

Formas de Autenticação 

Ou crie sua conta específica para o portal

Autenticação do 
Candidato

Ao acessar Trabalhe Conosco e
cadastrar-se, é preciso que você leia
e concorde com a política e os
termos de utilização, os quais
poderão ser atualizados, visando
adequar-se à legislação vigente e aos
nossos serviços.



O Trabalhe Conosco possui uma
política de privacidade e
segurança que visa proteger aos
seus usuários contra o uso
indevido de suas informações
pessoais por terceiros.
Para garantir a sua segurança, é
recomendável que você altere
sua senha de uso pessoal para
acessar seu site ou sua conta de
suporte, periodicamente, e que
não a repasse a terceiros.

Política de Privacidade 
e Termo de Uso

Política de 
Privacidade

As senhas são criptografadas em nosso banco de dados, em caso
de esquecimento, o nosso site enviará um link para troca de senha
para o endereço eletrônico informado em seu cadastro, assim que
solicitado pelo link “Esqueceu a senha” na página de login.



Esqueceu sua senha?
Não se preocupe... É possível
gerar nova senha para que você
acesse nosso portal.

A senha provisória é enviada 
para o seu e-mail

Esqueceu sua 
senha?



Após acessar nosso sistema o
candidato pode nos informar
seus dados, formação,
experiências profissionais.

O usuário do Trabalhe Conosco
se compromete a fornecer dados
pessoais verdadeiros, precisos,
atuais e completos durante o
procedimento de registro,
cadastramento de seus dados,
bem como a manter atualizadas
as informações prestadas.

Currículo do 
Candidato

Dados Pessoais

Formação 
Acadêmica

Experiência 
Profissional

Pessoa com 
Deficiência

PCD

O candidato também tem as opções:

consultar as 
atividades de 
tratamento realizadas 

excluir o currículo 
da nossa base de 
dados



TRABALHE CONOSCO
O seu talento é peça chave para o nosso sucesso.


