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Regras para adesão ao banco de 
currículos - SindusJOB
ITEM 1 - OBJETIVOS
1.1  O SINDUSJOB é um veículo criado para as empresas asso-

ciadas adimplentes ao SindusCon-SP indicarem profissio-
nais desligados de seu quadro funcional a outras empresas 
associadas, tornando-se um facilitador na busca de empre-
gos e empregados.

1.2  Só poderão ser indicados profissionais disponíveis ao mer-
cado de trabalho das empresas associadas .

1.3.  Indicação de profissionais advindas de outras entidades de-
verá passar pelo crivo do coordenador do projeto, antes de 
integrar o Banco de Currículos.

1.4  O programa iniciará com um piloto destinado as associa-
das  integrantes do Comitê de Tecnologia e Qualidade – 
CTQ e do Comitê de Habitação, ambos do SindusCon-SP.

1.5  A Diretoria deliberará a abertura, gradual ou não, do SIN-
DUSJOB às demais associadas .

1.6  Os responsáveis pelo processo de Recrutamento e Seleção 
das empresas associadas  deverão observar os objetivos so-
ciais do SindusCon-SP, bem como o seu Código de Ética e 
Conduta e o presente Regulamento, garantindo a transpa-
rência, imparcialidade, resguardando o sigilo das informa-
ções e evitando a discriminação durante o processo.

ITEM 2 - DEFINIÇÕES
2.1. Este documento tem o objetivo de regulamentar diretriz 

e estabelecer normas, uniformizando procedimentos para 
as atividades de Recrutamento e Seleção dos profissionais 
indicados pelas empresas associadas  bem como as vagas 
que serão disponibilizadas, garantindo o perfeito andamen-
to dos processos seletivos no âmbito do SINDUSJOB.

2.2. O Recrutamento consiste em um conjunto de técnicas e 
procedimentos que visam atrair candidatos potencialmen-
te qualificados e capazes de ocupar cargos oferecidos pelas 
empresas. 

2.3. A Seleção é o processo pelo qual se define, dentre o universo 
de candidatos, a pessoa que melhor se enquadra nos requi-
sitos exigidos para a vaga disponível.  

CAPÍTULO I
RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
2.4. Caberá ao SindusCon-SP receber as indicações de profissio-

nais livres para o mercado de trabalho, observado o subitem 
1.1, das empresas associadas  e organizá-las em um Banco 
de Currículos que ficará à disposição das demais empresas 
associadas.
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2.5. Este Banco de Currículos poderá ser solicitado ao Sindus-
Con-SP a qualquer momento pelas empresas associadas .

2.6. As empresas associadas  também indicarão ao SindusCon- 
SP suas vagas de trabalho.

2.7.  Caso uma empresa associada adimplente manifeste inte-
resse por um profissional constante no Banco de Currículos, 
a área de Recrutamento e Seleção do Setor de Recursos Hu-
manos da empresa associada adimplente será responsável 
por coordenar e executar o processo seletivo.

2.8. O SindusCon-SP auxiliará no processo, informando o(s) can-
didato(s) indicado(s) e vagas disponíveis através de e-mail.

2.9. Serão consideradas candidatas todas as pessoas físicas in-
dicadas pelo Setor de Recursos Humanos das empresas as-
sociadas , com o intuito de participar de processos seletivos, 
observado o subitem 1.4.

2.10. O Setor de Recursos Humanos, ao fazer a indicação, deverá 
enviar o currículo do candidato com a especificação da área 
de interesse, bem como o formulário (MODELO1) Autoriza-
ção do Candidato Para Figurar ao Banco de Currículos e o 
Envio de Seus Dados às Empresas associadas  interessadas 
em contratar.

2.11. A área de Recursos Humanos deverá informar ao Sindus-
Con-SP a contratação de candidato constante do Banco de 
Currículos no prazo máximo de 07 (sete) dias, contados da 
contratação.

CAPÍTULO II
PRAZOS E PROCEDIMENTOS
2.12. O período de validade dos cadastros de currículos será de 

30 dias.

2.13. Os currículos serão enviados para o e-mail vagas@sindus-
consp.com.br e neste mesmo e-mail poderão ser enviadas 
informações de vagas.

2.14. O SindusCon-SP receberá o currículo, incluindo os dados do 
candidato indicado em planilha de controle.

2.15.  Comunicado formal será enviado para aos RHs das empre-
sas associadas  informando a disponibilidade de candidatos 
e a respectiva área de atuação.

2.16.  O candidato assume total responsabilidade pelas informa-
ções prestadas no cadastro, bem como pela atualização pe-
riódica de seus dados junto ao SindusCon-SP.

2.17.  O SindusCon-SP não se responsabiliza pelo não-preenchi-
mento de dados cadastrais pelo candidato.

2.18.  A primeira empresa a manifestar interesse pelo profissional 
terá a prioridade de análise e entrevista com prazo de 07 
(sete) dias corridos contados da manifestação de interesse, 
para entrevista, “aprovação” ou “negativa” de contratação, 
podendo ser prorrogado se o processo ainda estiver em trâ-
mite por mais 7 (sete) dias.

2.19.  Em caso negativo, o profissional volta para o status disponí-
vel e seu currículo tornará a ser divulgado com as informa-
ções dos demais candidatos.
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CAPÍTULO III
DA REMUNERAÇÃO
2.20 Caso haja efetivação da contratação por meio do Banco de 

Currículos do SindusCon-SP, a empresa contratante deverá 
repassar o valor de meio salário do candidato ao SindusCon- 
SP, por meio de boleto e emissão de recibo (caso a empresa 
solicite).

2.21 O pagamento será efetuado 15 (quinze) dias após a contrata-
ção e utilizado para a manutenção do Banco de Currículos.

2.22 Na hipótese de a empresa associada adimplente contratar 
candidato constante no Banco de Currículos do SindusCon- 
SP no período de 6 (seis) meses, contados da manifestação 
de interesse, a contrapartida prevista no subitem 2.20. será 
devida ao SindusCon-SP.

CAPÍTULO IV
REGRAS DE CONDUTA
2.23 As empresas associadas  não poderão oferecer trabalho para 

profissionais que estejam devidamente contratados por ou-
tras empresas participantes do projeto. 

2.24 O candidato não poderá barganhar com mais de uma em-
presa no processo de recrutamento.

2.25 O SindusCon-SP não disponibilizará informações pessoais 
do candidato para outras finalidades, senão a de divulgação 
da disponibilidade de emprego.

2.26 As empresas não podem disponibilizar informações pesso-
ais do candidato para terceiros, sob pena de responder de 
forma exclusiva pelos danos causados nos Termos da Lei de 
Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). 

CAPÍTULO V
FORMA DE DIVULGAÇÃO

2.27 O SindusCon-SP enviará semanalmente um e-mail marke-
ting (newsletter) do SINDUSJOB às associadas  participantes 
do projeto, com um breve descritivo da experiência dos can-
didatos disponíveis. O currículo completo será disponibiliza-
do à empresa após a manifestação de interesse.

2.28 Da mesma forma, o SindusCon-SP enviará semanalmente 
um e-mail marketing (newsletter) do SINDUSJOB aos can-
didatos com as vagas recebidas pelas associadas  (apenas 
informações sobre a vaga, sem mencionar o nome da em-
presa recrutadora). 

2.29 Divulgação do SINDUSJOB através de banner no Constru-
mail e post nas redes sociais quinzenalmente. 

2.30 Inserção de banner no website do SindusCon-SP, com link 
de acesso à página com a cartilha, e-mail de contato e links 
para formulários.



www.sindusconsp.com.br

http://www.sindusconsp.com.br
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