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1. Introdução

Este  Guia  apresenta  o  sistema  Emprega  Parnaíba  -  SisBavem,  Sistema  de  Banco  de  Vagas  de
Emprego Municipal,  que permite que as pessoas  cadastrem currículos e se candidatem às  vagas
existentes, e que o empregador cadastre suas vagas e encontre o candidato com o perfl desejado.

2. Tela Inicial

3. Tela de Ajuda

Para obter ajuda das telas do Emprega Parnaíba - SisBavem clique no ícone “Precisa de Ajuda?” (localizado no canto
inferior direito da tela):
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4. Manual

Para ter  acesso a  este  Manual  do Sistema,  clique no menu “Manual”,  nas  telas  de Ajuda ou no ícone “Manual  do
Usuário”.

5. Primeiro Acesso 

Ao clicar no botão “Primeiro Acesso”, você verá a seguinte tela (Empregador ou Candidato):

Se você já tver utlizado algum sistema da prefeitura, clique em “Criar Login”, caso contrário, clique em “Cadastre-se”.

5.1. Cadastre-se (Candidato)

Ao clicar em “Cadastre-se”, a tela abaixo será exibida.
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Todos os campos com (*) são de preenchimento obrigatório.

A seção de documentos, como o nome indica, é preenchida com todos os documentos da pessoa a ser cadastrada.

Embora alguns campos não sejam obrigatórios, ao incluir mais dados você facilita o seu cadastro em outros sistemas da
prefeitura, como Sistemas da Saúde, Habitação, etc.

Caso algum documento informado já esteja cadastrado, a mensagem de erro a seguir será exibida:

Caso isso ocorra, clique em “Login” para realizar a criação do login para acessar a área de candidato.

Caso não haja problemas, assim que preencher todos os dados, clique em “Gravar”, e confrme a gravação dos dados.
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5.2. Criar Login (Candidato)

Para criar um Login para o Emprega Parnaíba - SisBavem, você já deve ser cadastrado em algum sistema da Prefeitura de
Santana de Parnaíba.

No caso de um candidato, ao clicar no botão “Criar Login”, você verá a tela a seguir:

Caso você digite um CPF não encontrado no sistema, o sistema retornará a seguinte mensagem:

Será necessário informar mais dados para que o sistema identfque se você realmente ainda não tem cadastro.
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Depois que o sistema identfcar o seu cadastro, é necessário confrmar que você é realmente quem diz ser através da
confrmação de dados do seu cadastro.

Assim que preencher todos os dados, e
clicar  em  “Prosseguir”,  se  tudo  der
certo,  você  verá  a  caixa  de  diálogo  a
esquerda aparecer:

Caso  ocorra  algum erro,  uma caixa  de
diálogo será exibida, que lhe informará
como proceder.

5.3. Cadastre-se (Empregador)

Ao clicar em “Cadastre-se”, a tela abaixo será exibida.
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Todos os campos com (*) são de preenchimento obrigatório.

Embora alguns campos não sejam obrigatórios, ao incluir mais dados você facilita o seu cadastro em outros sistemas da
prefeitura, como Sistemas da Compras por exemplo.

Caso o CNPJ informado já esteja cadastrado, a mensagem a seguir será exibida:

Caso isso ocorra, clique em “Login” para realizar a criação do login para acessar a área de empregador.

Caso não haja problemas, assim que preencher todos os dados, clique em “Gravar”, e confrme a gravação dos dados.

5.4. Criar Login (Empregador)

Para criar um Login para o Emprega Parnaíba - SisBavem, você já deve ser cadastrado em algum sistema da Prefeitura de
Santana de Parnaíba.

No caso de um empregador, ao clicar no botão “Criar Login”, você verá a tela a seguir:
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Informe corretamente todos os dados solicitados.

Assim que preencher todos os dados, e
clicar  em  “Prosseguir”,  se  tudo  der
certo,  você  verá  a  caixa  de  diálogo  a
esquerda aparecer:

Caso  ocorra  algum erro,  uma caixa  de
diálogo será exibida, que lhe informará
como proceder.

6. Realizar Login

Ao clicar no botão “Realizar Login”, você verá a seguinte tela:

A imagem de fundo pode variar
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Escolha entre “Candidato” ou “Empregador” e digite seu Usuário e Senha. Ao clicar em Conectar, você retornará a tela
inicial, porém com algumas diferenças.

Caso tenha esquecido a senha, clique em “Esqueceu a senha?”.

Para criar login, clique em “Criar Login?”.

6.1. Esqueceu a senha (Candidato)

Para criar uma senha de acesso, você verá a tela a seguir:

Caso você digite um CPF não encontrado no sistema, o sistema retornará a seguinte mensagem:

Será necessário informar mais dados para que o sistema identfque se você realmente ainda não tem cadastro.
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Depois que o sistema identfcar o seu cadastro, é necessário confrmar que você é realmente quem diz ser através da
confrmação de dados do seu cadastro.

11



Manual do Usuário

Emprega Parnaíba - SisBavem

Assim que preencher todos os dados, e
clicar  em  “Prosseguir”,  se  tudo  der
certo,  você  verá  a  caixa  de  diálogo  a
esquerda aparecer:

Caso  ocorra  algum erro,  uma caixa  de
diálogo será exibida, que lhe informará
como proceder.

6.2. Esqueceu a senha (Empregador)

Caso tenha esquecido a senha, ao clicar em “Esqueceu a senha?”, você verá a tela a seguir:

Informe corretamente todos os dados solicitados.

Assim que preencher todos os dados, e
clicar  em  “Prosseguir”,  se  tudo  der
certo,  você  verá  a  caixa  de  diálogo  a
esquerda aparecer:
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Caso ocorra algum erro, uma caixa de diálogo será exibida, que lhe informará como proceder.

7. Termo de Aceite

A primeira vez que for realizado o login é necessário aceitar os termos do regulamento da SEMEDES (Secretaria Municipal
de Emprego, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação).

***   FIM   ***
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