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1. INTRODUÇÃO DO PROJETO CVTube

1.1. DESCRIÇÃO

O CVTube é um projeto financiado pelo programa Cooperação para a inovação e intercâm-

bio de boas práticas – Parcerias Estratégicas para o ensino superior (número de registro: 

2017-1-CZ01-KA204-035613). O projeto CVTube visa dar resposta à necessidade urgente 

de combater o desemprego jovem. Para tal o objetivo passava por desenvolver uma plata-

forma online interativa que permitisse aos jovens contactarem diretamente com potenciais 

empregadores. A plataforma CVTube irá permitir aos jovens criarem vídeos de apresentação 

que estarão diretamente relacionados com os seus CVs digitalizados. Efetivamente, é mais 

provável que os jovens sejam capazes de convencer os seus potenciais empregadores com 

a sua personalidade ao invés dos seus CVs em papel, visto que na generalidade dos casos 

ainda não podem mostrar uma lista biográfica longa e impressionante. A plataforma irá con-

trariar esta desvantagem por disponibilizar uma alternativa na abordagem aos empregadores 

de forma mais direta e individual, enfatizando assim o impacto do carisma e da personalidade. 

Isto permitirá aumentar a probabilidade de que os jovens impressionem os empregadores e, 

assim, aumentará as perspetivas de que sejam contratados. De um modo geral, o objetivo do 

projeto CVTube passa por reforçar o potencial europeu de crescimento inclusivo e da existên-

cia de uma economia com uma elevada taxa de empregabilidade (Estratégia Europa 2020).

http://project.cvtuber.eu
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1.2. OBJETIVOS

– Desenvolver uma plataforma que permita aumentar a empregabilidade dos jovens 

por intermédio da utilização de apresentações em vídeo em processos de candi-

datura a emprego, dando assim a oportunidade de que os jovens se apresentem 

de forma criativa aos potenciais empregadores.

– Fomentar uma melhor ligação entre o setor empresarial / potenciais empregadores 

e jovens europeus qualificados e, assim, ajudar a camada mais jovem a ingressar 

com sucesso no mercado de trabalho.

– Promover o incremento da mobilidade dos jovens no caso daqueles que não con-

seguem encontrar emprego no seu país mas que têm as qualificações necessárias 

para terem sucesso no estrangeiro.

1.3. BENEFICIÁRIOS

Os beneficiários deste projetos são jovens da União Europeia, à procura de emprego; depar-

tamentos de RH; alunos das escolas profissionais, serviços de emprego nacionais e agên-

cias de recrutamento nacionais. 

1.4. PARCEIROS

EuroProfis

www.europrofis.cz

EditValue

www.editvalue.com

IAT

www.iat.eu

ANCED

www.anced.es
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OA Písek

www.oa-pisek.cz

Câmara do Comércio, Indústria 
e Serviços de Badajoz

www.camarabadajoz.es

Universidade de Minho

www.uminho.pt

UDIMA (parceiro associado)

www.udima.es

1.5. A PRESENTAÇÃO EM VÍDEO DO PROJETO

https://www.youtube.com/watch?v=7e1UDHjrlng

https://www.youtube.com/watch?v=7e1UDHjrlng 
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1.6. SOBRE ESTE MANUAL

Este manual de formação é um guia para os professores e formadores do ensino profissio-

nal, que poderão apoiar os seus alunos no processo de procura de emprego, na preparação 

dos documentos de candidatura e, acima de tudo, ajudar os estudantes ao longo deste pro-

cesso de inserção no mercado de trabalho.

Neste documento, os estudantes, professores e formadores irão encontrar dicas, consel-

hos e instruções sobre o modo como se devem apresentar no formato de candidaturas em 

vídeo. Poderão também encontrar um catálogo com boas práticas e exemplos de vídeos. 

Os objetivos deste manual são:

– Fornecer as ferramentas necessárias para que os professores/formadores e 

outras entidades sejam capazes de dar boas recomendações aos seus alunos/

clientes sobre como fazer uma candidatura em formato de vídeo.

– Apoiar os estudantes e aumentar a sua motivação no processo de procura de 

emprego utilizando para isso uma ferramenta moderna e em formato de vídeo.

– Dar instruções, exemplos, um guião com informação de enquadramento, ques-

tões de aplicabilidade, critérios de avaliação, etc.

– Proporcionar um maior conhecimento em questões específicas relacionadas 

com candidaturas em vídeo.

– Dar conselhos práticos para a criação de um perfil em vídeo criativo.



8

Re
su

m
o

2. CRIAÇÃO DE UM VÍDEO

2.1. AMBIENTE E PREPARAÇÃO

O que precisas de ter em consideração para gravar o teu vídeo?

2.1.1. Cenário

Lembra-te que o lugar que escolheres para gravar o teu vídeo deve contribuir para que o vídeo 

seja de maior qualidade. O vídeo deve ser gravado tendo como fundo uma parede branca, sem 

espelhos, posters, quadros ou outros elementos que possam cativar a atenção de quem esti-

ver a ver o vídeo. Deves estar num sítio natural e livre de ruído. Complementarmente e, não 

menos importante, é a questão da iluminação. Se possível escolhe um local com luz natural.

2.1.2. Linguagem

A tua linguagem é o aspeto mais importante, não te esqueças que o modo como falas e o 

que estás a dizer tem de ser claro, conciso e verdadeiro.

Os empregadores procuram conhecer as pessoas tal como elas são, o que é conseguido 

pela pratica. Prepare o seu discurso como antecedência e pratique em frente ao espelho, 

isso vai-lhe dar confiança em si mesmo.

Quando gravar o vídeo, olhe para a câmara e mantenha o contato visual. Presta atenção à 

sua postura, fale devagar e sorria.

O seu vídeo CV é a sua primeira entrevista! Trabalhe nele e não fique nervoso.
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2.2. CONTEÚDO

O teu discurso deve ocultar informação sobre detalhes pessoais. Faz a tua introdução 

dizendo o teu primeiro e último nome, o teu último grau académico, uma descrição da 

posição a que te estás a candidatar e quais as tuas competências.

Fala sobre o que estudas-te e onde, as competências que adquiriste ao longo das tuas 

experiências de trabalho e quais se relacionam mais com a tua personalidade. O que te 

torna único? Enaltece as tuas forças e o valor acrescentado que poderás aportar para o 

teu novo empregador!

Atualmente, falar uma língua estrangeira e ter competências informáticas é muito valori-

zado, por isso não te esqueças destes aspetos. Os teus interesses e passatempos irão dar 

informações ao empregador que lhe permitirão ter uma ideia mais correta sobre ti.

! Termina o video 
com um pedido de 
uma oportunidade 
para una entrevista 
presencial

Lembra-te de ser natural, não te limites a ler o teu CV! Podes repetir a tua apresentação as 

vezes que quiseres até que estejas satisfeito com o resultado final!

2.3. CONSELHOS

Dependendo da posição para a qual te estás a candidatar deves ter em atenção a tua ima-

gem. Caso te estejas a candidatar a uma empresa que tenha um código de vestuário mais 

restrito, poderá ajudar vestires roupa mais formal. As raparigas devem ter em atenção a 

maquiagem que usam de modo a ser o mais natural possível.



10

CVTube Handbook
Re

su
m

o

Os piercings e tatuagens não são permitidos em alguns locais de trabalho, assim deves 

pensar na posto de trabalho que pretendes e adequar a tua imagem aos requisitos. Remove 

os piercings e tenta disfarçar as tatuagens caso te seja pedido.

Relativamente à comunicação, deves fornecer apenas informações verdadeiras. Controla 

a velocidade a que falas e evita o uso de expressões coloquiais.

Lembra-te de ser natural, não uses um vocabulário muito formal. Talvez te ajude imagi-

nares que estás a ter uma conversa com um amigo (de um modo educado), fala de modo 

relaxado e amigável.

Se és uma pessoa envergonhada todos estes conselhos te vão ajudar a fazeres um bom 

vídeo CV. Não te preocupes se não o conseguires gravar à primeira tentativa, com a prá-

tica alcançarás o resultado desejado.

Partilha o URL de redes sociais como o LinkedIN nas tuas candidaturas por e-mail, no teu 

CV tradicional e nos outros elementos.
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2.4. COMO EDITAR UM VÍDEO?

2.4.1. Editor de vídeo Filmora

O editor de vídeo Filmora é um software de edição de vídeo para utilizadores que não tem 

muita experiência ao nível da edição de vídeos mas que querem produzir um vídeo de quali-

dade. Esta ferramenta disponibiliza quase todas as ferramentas de edição de vídeos: cortar, 

dividir, girar, combinar, proporções, brilho, velocidade da imagem, saturação, contraste, entre 

outros. Adicionalmente, disponibiliza alguns efeitos como: filtros, sobreposições, gráficos de 

movimento, transições, títulos, entre outros; todos estes efeitos podem ser utilizados para 

que os utilizadores façam vídeos de elevada qualidade. Por fim, este editor de vídeo para 

Windows também permite aos utilizadores exportarem o vídeo final no formato que preten-

derem, assim como podem partilha-lo no Youtube, Facebook, Vmeo ou em formato DVD.

2.4.1.1.  Descarregar e instalar

Descarrega o Editor1 de Vídeo Filmora para criar vídeos e instalar o Editor de Vídeo (1) no 

teu computador. A instalação é muito simples, limita-te a seguir as instruções que vão apa-

recendo no ecrã para que possas avançar com o processo de instalação.

1

2.4.1.2. Começa o teu projeto de edição de vídeo

Assim que termines de descarregar o software deves carregar em "START NOW" (2) e 

depois podes selecionar a relação de visualização (4:3 ou 16:9) para veres o vídeo.

1 http://filmor.wondershare.es

http://filmor.wondershare.es
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Podes escolher editar o vídeo 

no "EASY MODE" (3) ou no 

"FULL FEATURE MODE" 

(4).

3

4

Easy Mode. A interface de edição no modo fácil é muito intuitiva. Podes importar o vídeo, 

escolher o tema e a música, pré-visualizar e exportar o vídeo. O editor de vídeo Filmora 

suporta a edição de vídeos em 4K e documentos em formato GIF.

Full Feature Mode. Neste modo o utilizador tem à sua disposição ferramentas de edição 

mais avançadas.

2
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1. Media Library (biblioteca multimédia) (5). Poderá ser feita a importação de 

arquivos multimédia para a biblioteca, incluindo vídeos, fotos e áudio. Na janela 

de visualização será exibida uma miniatura do arquivo

2. Preview (pré-visualização) (6). Na janela de pré-visualização poderás ver e 

validar o teu vídeo.

3. Toolbar (barra de ferramentas) (7). A barra de ferramentas colocará à tua dis-

posição várias ferramentas de edição. Poderás editar o vídeo e adicionar efei-

tos tais como texto/créditos, transições, sobreposições e outros efeitos..

4. Timeline (linha cronológica) (8). Estará disponível um esboço sequencial rela-

tivo ao teu projeto. Nesta secção será possível fazer a edição do vídeo.

5 6

7

8

Adicionalmente, poderás mudar a cor da pele carregando em "Light skin" ou "Dark skin" (9) 
no canto direito.

9
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2.4.2. Cria um curriculum em vídeo

2.4.2.1. Importar documentos multimédia

Carrega em "FILE", "IMPORT" 

(10), seleciona Importar docu-

mentos multimédia / Importar uma 

pasta multimédia / Importar de um 

telefone ou câmera….

– Carregar em Importar 

documentos multimédia.

– Arrastar e soltar os documentos no pai-

nel da Biblioteca Multimédia.

– Importar uma pasta multimédia.

– Importar de uma Câmera ou Telefone.

Também poderás gravar um ficheiro em vídeo a partir de uma Webcam, registar o ecrã do 

PC e fazer uma narração do vídeo usando um gravador de vídeo.

2.4.2.2. Adicionar gravações a uma sequência no vídeo na linha cronológica

Arrastar e soltar o icon do documento multimédia do painel da "Media Library" (11) para 

a timeline (12).

12

11

10
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Caso precises de ajustar o tamanho do vídeo do início ao fim, segura o rato na parte frontal 

do vídeo até que este seja exibido, depois será necessário arrastar para a frente ou para 

trás e soltá-lo na posição em que desejas fazer o ajuste.

Caso precises de cortar uma parte no meio do vídeo, arrasta o controlo deslizante para o ponto 

onde inicia e termina a parte indeseja-

dada, clica sobre o icon da tesoura, 

"Split" (13), para dividir primeiro o 

vídeo, selecionar a parte indesejada e 

depois carrega em "Delete (Del)" (14) 
para remover esse parte.

2.4.2.3. Aplicar transições

Acede à biblioteca de transição, a qual permite aplicar transições a um vídeo único/ima-

gem ou entre vídeos e imagens numa lista de reprodução de um vídeo. Atualmente as tran-

sições apenas podem ser aplicadas aos documento na lista de reprodução –primeira linha 

da timeline–.

15

16

17

Para aplicar as transições deves seguir os passos abaixo:

– Arrastar e largar o vídeo/imagem na primeira linha da timeline.

– Selecionar "TRANSITIONS" (15) para aceder à biblioteca de transições.

– Selecionar um estilo de transição (p.e., Blind_1 ) (16) e depois arrastar para o iní-

cio ou para o fim do vídeo/imagem na lista de reprodução do vídeo (video track).

13 14
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– Podes fazer duplo clique na transição na cronologia, e depois introduz a duração 

que pretendes. Alternativamente, também podes clicar e arrastar para o ponto 

de início/fim (17) do vídeo. A duração é por defeito de 2 segundos.

Para remover um efeito de transição da lista de reprodução do vídeo, basta clicares com o 

botão direito do rato na lista de reprodução na cronologia e selecionar "Delete" no menu.

2.4.2.4. Adicionar música de fundo ao vídeo

Vai a "MUSIC" (18), procura a pasta denominada “SOUND EFFECT”e seleciona o efeito 

que pretendes adicionar ao teu vídeo (ej.: Drift-Drift) (19). De seguida deves arrastar o 

efeito de som da “Media Library” e largar na lista de reprodução na timeline.

18

19

Para ajustar o efeito de som:

– Intensificar/atenuar o efeito de som. Para isso deves fazer um duplo cli-

que no efeito de som na lista de reprodução, de modo a abrir a janela de con-

figuração, aí poderás utilizar o controlo deslizante para ajustar este efeito.

– Ajustar a velocidade e o volume de um efeito de som. Será necessário um 

duplo clique no efeito de som na lista de reprodução para que seja aberta a janela 

de configurações, só poderás utilizar o controle deslizante para ajustar a veloci-

dade ou o volume do efeito de som.
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Para remover um efeito de som de uma lista de reproduções do teu vídeo, clica com o botão 

direito no efeito de som na lista de reprodução na cronologia e seleciona "Delete".

2.4.2.5. Utilizar texto nos teus vídeos

Os textos e os títulos podem ser criados de forma fácil e rápida, podem inclusive conter efeitos 

como cabeçalhos e balões de diálogo. Podes acrescentar um título ao teu vídeo usando diver-

sos efeitos que são oferecidos pelo programa de edição. Para o fazer deves arrastar e largar 

um efeito da biblioteca de efeitos de texto e fazer um duplo clique para editar o texto (20).

20

Para remover um efeito de texto, deves fazer um clique com o botão direito do rato e escolher 

"Delete".
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2.4.2.6. Aplicar filtros

Na Media Library, deves selecionar os filtros que pretendes adicionar ao teu projeto (21). 

Arrasta o filtro da Media Library para a Faixa de sobreposição na timeline (22). 

21

22

Para remover filtros deves fazer um clique com o botão direito do rato no filtro que preten-

des eliminar na faixa de sobreposição e escolher "Delete".

2.4.3. Exportar vídeo

2.4.3.1. Gravar e exportar o projeto num formato de vídeo específico

Assim que termines todo o trabalho de edição, o próximo passo é gravar e exportar todo o 

trabalho desenvolvido.

Se pretenderes gravar o projeto no teu computador num formato de vídeo específico, depois 

de clicares no botão "EXPORT" (23), deves escolher a aba "Format" (24) e selecionar o 

formato pretendido. Atualmente, o programa "Filmora" permite a exportação nos formatos 

WMV, MP4, AVI,MOV,FLV,MKV,TS, 3GP,MPEG-2,WEBM, GIF e MP3.

23
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Após selecionar o formato, poderás dar outro nome ao vídeo e até alterar a localização 

do ficheiro gravado. Adicionalmente, poderás consultar qual o tamanho do documento 

antes de ser feita a conversão. Ainda, poderás ajustar a qualidade do ficheiro final ao cli-

car em "Settings" (25) (por defeito a exportação é feito no nível de qualidade mais alto).

24
25

26

Quando terminares todos os ajustes, clica em "OK" (26) para gravar todas as configurações. 

Por último, clica no botão "Export" (27) para começar a conversão.

27
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Conselhos: O tamanho do vídeo varia consoante a duração do vídeo e as configurações 

de visualização definidas. Caso consideres que após a conversão a dimensão do vídeo é 

demasiado grande, deves voltar às “Configurações”.

2.5. COMO CARREGAR O VÍDEO NO YOUTUBE?

Primeiro deves fazer a autenticação no YouTube.

1

2

Adiciona a tua informação: e-mail o telefone (3) e palavra-passe (4).

43
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Caso não tenhas uma conta no Google poderás criar uma. Vai à página de criação de uma 

conta do Google "Create your Google Account"2.

Siga as etapas que aparecen na tela para criar sua conta.

Depois de criar uma conta no Google, você pode fazer login no YouTube usando o botão 

“SIGN UP”, como vimos anteriormente.

As imagens a seguir mostram a aparência da página quando você faz login. Para carregar 

um vídeo-currículo para o YouTube, clique no botão em forma de seta (passo 5 da próxima 

imagem).

2 Ligação para criar uma página no Google: https://accounts.google.com/signup/v2/webcreateaccount?hl=pt-PT&-
flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=SignUp
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5

Antes de começares o carregamento do vídeo podes escolher as definições de privacidade do 

vídeo (6) conforme as tuas preferências e, selecionar qual o vídeo que queres partilhar (7).

7

6

As definições de privacidade podem ser facilmente alteradas e poderás gerir quem o conse-

gue visualizar.

– Public, vídeos e listas de reprodução que poderm ser vistos e partilhados por 

qualquer pessoa. 

– Private, vídeos e listas de reprodução que podem ser vistos e partilhados pelos 

utilizadores que escolheres. 

– Unlisted, vídeos e listas de reprodução que podem ser vistos e partilhados por 

quem tiver a ligação direta. 
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Caraterística Fechado Privado Público

Pode partilhar a ligação  ....................................................................... Sim Não Sim

Pode ser adicionado a uma seleção de canal  ..................................... Sim Não Sim

Aparece nas pesquisas, vídeos relacionados e recomendações  ........ Não Não Sim

Publicações no teu canal  ..................................................................... Não Não Sim

Aparece no "feed" dos subscritores  .................................................... Não Não Sim

Fonte: https://support.google.com/youtube/answer/157177?hl=en

Normalmente é aconselhável que utilizes o modo “Fechado".

Os formatos de vídeo que são suportados pelo Youtube são: .MOV, .MPEG4, .MP4, .AVI, 

.WMV, .MPEGPS, .FLV, 3GPP, WebM, DnxHR, ProRes, CineForm and HEVC (h265)3.

Quando selecionas o ficheiro pretendido o teu vídeo CV começa a ser carregado na plataforma. 

Deves esperar que o vídeo esteja 100% carregado. Nesta fase podes acrescentar um título, 

uma descrição ou palavras-chave (8), e podes voltar a alterar a política de privacidade (9). 

98

Here is the link 
which you can 

share your video

Clica em publicar para acabares de carregar um vídeo público no Youtube. Caso alteres a 

política de privacidade para “Private” o “Unlisted”, basta carregares em “Done” para concluir 

3 Caso precises de ajuda poderás aceder a https://goo.gl/Tf9sPp

https://accounts.google.com/signup/v2/webcreateaccount?flowName= GlifWebSignIn&flowEntry=SignUp
https://goo.gl/Tf9sPp
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a publicação do vídeo ou, carregar em “Share” para partilhares o teu vídeo com os utiliza-

dores que definiste. Caso não carregues em “Publish” o teu vídeo não será visualizado por 

outras pessoas. Mas poderás sempre publicar o teu vídeo mais tarde em "Gestão de vídeos".

No painel denominado "Creator Studio" (10) poderás ver todos os vídeos que carregaste (11).

11 10

Caso pretendas eliminar o teu vídeo CV basta carregares na opção “Delete”:

13

14

CVTube Handbook
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3. INTRODUÇÃO À PLATAFORMA CVTube 

3.1. PARTES DA PLATAFORMA CVTube

http://www.cvtuber.eu/

A plataforma do CVTube é o um dos resultados mais importante do projeto. 

Esta plataforma está disponível para ambos os públicos alvo: jovens à procura de emprego 

e potenciais empregadores. Os vídeos criados e os perfis tem diferentes níveis de infor-

mação disponível de modo a que haja uma maior proteção da informação e maior controlo 

por parte do utilizador. O utilizador pode escolher, por exemplo, se o seu perfil será acessí-

vel via pesquisa no motor de busca ou se é anónimo com dados pessoais ocultos para uti-

lizadores não autorizados.

O desenvolvimento da plataforma foi da responsabilidade do parceiro EuroProfis, o parceiro 

especialista em TIC no consórcio. A mesma foi testada por estudantes do ensino profis-

sional e empregadores/gestores de RH para garantir que é de fácil utilização e responde 

a todas as expectativas de ambos os grupos alvo. As opiniões obtidas foram analisadas e 

sempre que necessário foram adotadas ações de correção. Uma vez que a generalidade 

Resum
o

http://www.cvtuber.eu/
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dos jovens usa smartphones também foi desenvolvido um acesso via telemóvel de modo a 

facilitar a gestão da sua candidatura.

A plataforma online do CVTube serve:

– Para jovens à procura de emprego para gerirem as suas candidaturas online 

e, para fazerem candidaturas a ofertas de emprego de forma única e criativa e 

assim cativando os empregadores.

– Guardar e apresentar as candidaturas em vídeo de jovens de toda a Europa.

– Oferecer tutoriais online e exemplos de vídeos que apoiem a criação de um 

vídeo CV eficiente.

– Mostrar opiniões de colegas e especialistas em perfis e vídeos.

– Atrair potenciais empregadores e facilitar a pré-seleção por parte dos empre- 

gadores.

– Influenciar os empregadores no modo como selecionam os seus candidatos 

e assim beneficiando os mais jovens. Pretendese dar aos empregadores uma 

alternativa viável aos CVs por escrito.

3.2. TERMOS E CONDIÇÕES DA PLATAFORMA CVTube

3.2.1. A tua relação com o CVTube

1.1. A utilização do website do CVTube ("Website") (doravante designado por o Serviço) 

está sujeito aos termos deste acordo legal estabelecido entre ti e o CVTube. "CVTube" é 

a referência de um projeto desenvolvido no âmbito do programa Erasmus+, co financiado 

pela UE e coordenado pelo parceiro Europrofis sediado em Praga.

1.2. O teu acordo legal com o CVTube é constituido por (A) os termos e condições defini-

dos neste documento.

1.3. Estes termos constituem a relação legal entre ti e o CVTube relativamente à tua uti-

lização do serviço. É importante que leves o tempo necessário para os ler com atenção.

1.4. Os termos aplicam-se a todos os utilizadores do Serviço, incluindo os utilizadores que tam-

bém contribuem com Conteúdo para o Serviço. ""Conteúdo"" inclui texto, software, gráficos, fotos, 

CVTube Handbook
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sons, música, vídeo, diferentes combinações audiovisuais, caracteristicas interativas e outros 

materiais que possam encontrar ou aos quais podes aceder através da utilização do serviço.

3.2.2. Aceitação dos termos

2.1. De modo a usar o serviço em primeiro lugar deves concordar com os termos de utili-

zação. Caso não os aceites também não poderás usar o serviço.

2.2. Podes aceitar os termos simplesmente ao usares o Serviço. A partir desse momento 

compreendes e concordas que a plataforma CVTube irá encarar o teu uso do serviço como 

a aceitação dos termos de utilização.

2.3. Não poderás usar o serviço nem aceitas os termos de utilização se:

a) Não tem a idade legal necessária para fazer este tipo de contrato ou, (B) se 

fores uma pessoa que está legalmente impedida de receber ou usar o serviços 

devido às leis do país onde resides ou onde está a aceder ao serviço.

b) Deves imprimir ou guardar uma cópia dos termos de utilização para teu registo.

3.2.3. Alterações nos termos de utilização

A plataforma CVTube reserva-se o direito de fazer alterações nos termos de utilização 

sempre que necessário, por exemplo, caso seja necessário reconhecer alguma alteração 

legislativa ou regulatória ou alterações ao nível das funcionalidades do serviço. Por isso, 

ocasionalmente deves consultar os termos de utilização para validar se houve alguma 

alteração. A versão modificada dos termos de utilização (documento intitulado "Versão 

Modificada") será disponibilizada em https://www.CVTuber.eu ou na plataforma. Caso não 

concordes com a nova versão do documento deverás parar de utilizar o serviço. A continui-

dade na utilização da plataforma em data posterior à publicação da atualização dos termos 

de aceitação será encarada como uma aceitação dos novos termos.

3.2.4. Contas da plataforma CVTube

4.1. De modo a aceder a algumas das funcionalidades do website ou outros elementos da 

plataforma, terás de criar uma conta do CVTube. Ao criar esta conta deves fornecer infor-

https://www.CVTuber.eu
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mação coerente e completa. É importante que mantenhas os teus dados de acesso segu-

ros e confidenciais.

4.2. Deves notificar imediatamente os responsáveis pela plataforma sempre que haja alguma 

quebra de segurança ou uso não autorizado da tua conta.

4.3. Concordas que serás responsável por toda a atividade associada à tua conta do CVTube.

3.2.5. Restrições gerais de utilização

5.1. O CVTube concede-te a permissão para acederes e usares o serviço, sujeito às con-

dições que se seguem e, concordas que a falha no cumprimento de alguma destas con-

dições constituirá uma falha da tua parte no cumprimento destes termos:

A) Concordas em não distribuir parte ou partes do website e do serviço, incluindo 

(mas não limitado) o conteúdo, em nenhum meio, sem que haja previamente 

uma autorização por escrito dos responsáveis. A não ser que o CVTube dispo-

nibilize os meios para essa distribuição através de funcionalidades do serviço.

B) Concordas em não alterar ou modificar nenhuma parte do website ou do serviço.

C) Concordas em não contornar, desabilitar ou interferir com qualquer questão de 

segurança relacionada com as caraterísticas do serviço ou características que:

 i) Previnem ou restringem o uso ou cópia de conteúdos, ou

 ii) Reforcem as limitações ao nível do uso do serviço ou do conteúdo 

disponibilizado.

D) Concordas em não usar o Serviço para nenhuma finalidade comercial a não ser 

que obtenhas uma autorização escrita dos responsáveis por esta plataforma:

  i) A venda do acesso ao serviço.

  ii) A venda de anúncios, patrocínios ou promoções em qualquer blog ou web-

site contendo conteúdos disponibilizados na plataforma, com exceção  de 

outro conteúdo não obtido da plataforma CVTube que apareça na mesma 

página e tenha valor suficiente para ser a base de tais vendas.
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E) Utilização comercial proibida não deve incluir:

  i) Disponibilização de um vídeo original.

 ii) Manutenção de um canal original do website de modo a promover um 

negócio ou um empreendimento artistico.

iii) Mostrar videos do CVTube através do sistema de reprodução da plata-

forma ou num blog ou website, estando estes últimos sujeitos às restrições 

de publicidade descritas no ponto 5.1 E) iii), e

iv) Qualquer utilização que esteja expressamente autorizada por escrito.

F) Concordas em não utilizar ou iniciar qualquer sistema automatizado (incluindo, 

sem limitações, qualquer robot ou leitor offline) que aceda ao Serviço de modo 

a que este envie pedidos ao servidor num determinado período de tempo do 

que seria possível para um ser humano.

G) Concordas em não recolher qualquer informação pessoal dos utilizadores do 

website ou de outras funcionalidades do Serviço (aqui se incluem os nomes 

das contas criadas).

H) Concordas em não utilizar o Website ou o Serviço (incluindo os comentários e 

as caraterísticas dos e-mails disponíveis no website para solicitar o desenvol-

vimento de relações comerciais.

I) Concordas em não solicitar aos utilizadores a disponibilização de conteúdos 

para fins comerciais.

J) Concordas em não aceder aos conteúdos ou informações pessoais dos utili-

zadores e, concordas em utilizar os serviços apenas conforme as permissões 

atribuídas e, utilizando apenas o streaming. O Streaming ou transmissão, é no 

fundo a transmissão digital contemporânea do material disponibilizado na pla-

taforma CVTube, através da internet para um dispositivo com internet, de modo 

a que a informação seja vista em tempo real e, que não se destine a ser des-

carregada (permanentemente ou temporariamente), copiada, armazenada ou 

redistribuída pelo utilizador.

K) Não deves copiar, reproduzir, distribuir, transmitir, expor, vender, licenciar 

ou explorar de outro modo qualquer dos conteúdos disponibilizados sem que 
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antes tenhas o consentimento escrito por parte dos responsáveis pelo projeto 

CVTube.

5.2. Concordar que irás cumprir com todas as disposições dos Termos e Condições em 

todas as vezes que utilizes o serviço.

5.3. O CVTube concede a todos os operadores de motores de busca públicos permissão 

para copiar materiais do site com o único propósito de criar índices destes conteúdos, que 

sejam pesquisáveis publicamente, aqui não se incluo caches ou arquivos de tais materiais. 

O CVTube reserva-se o direito de revogar todas essas exceções, que nos casos gerais 

quer nos mais específicos.

5.4. O projeto CVTube pressupõe uma inovação constante de modo a disponibilizar ao uti-

lizador a melhor experiência possível. Assim, reconheces e concordas que a forma e natu-

reza da plataforma poderão ser alteradas sem que te seja previamente comunicado.

5.5. Enquanto parte integrante desta inovação contínua reconheces e concordas que a 

plataforma CVTube poderá deixar de existir (permanentemente ou temporariamente), ou 

algumas das funcionalidades poderão ser desativadas, sem que isso te seja previamente 

comunicado. Poderás deixar de utilizar os serviços disponibilizados em qualquer momento. 

Não terás de informar os responsáveis pela plataforma quando decidires deixar de utilizar 

o serviço.

5.6. Concordas que é o único responsável (e que o CVTube não tem nenhuma responsabili-

dade para contigo ou terceiros) por qualquer quebra nas tuas obrigações descriminadas no 

âmbito destes "Termos e condições" e, por isso, terás de assumir as consequências dessa 

quebra (incluindo qualquer perda ou dano que o CVTube possa sofrer).

3.2.6. Políticas de direitos de autor

6.1. O CVTube utiliza uma política de direitos de autor clara em relação a qualquer conteúdo 

que alegadamente ponha em causa os direitos de autor de terceiros. Os detalhes dessa 

política podem ser consultados em: https://www.CVTuber.eu

6.2. Como parte da política de direitos de autor do CVTube, o CVTube encerrará o acesso 

do utilizador ao Serviço, caso o utilizador tenha sido considerado um infractor recorrente. 

https://www.CVTuber.eu
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Um infrator recorrente é um utilizador que já tenha sido notificado por infrações mais do 

que duas vezes.

3.2.7. Conteúdo

7.1. Enquanto detentor de uma conta na plataforma CVTube poderás submeter conteúdos. 

É importante que compreendas que, quer o conteúdo seja publicado ou não, o CVTube não 

garante qualquer confidencialidade em relação a esse conteúdo.

7.2. Continuarás a ser o detentor de todos os direitos de autor do conteúdo, mas és obri-

gado a conceder direitos de licença limitada para o CVTube e outros usuários do Serviço. 

Estas são descritas no parágrafo 8 destes Termos e Condições (Direitos de utilização).

7.3. Compreendes e concordas que és o único responsável pelo teu Conteúdo e pelas con-

sequências da sua publicação. O CVtube não subescreve nenhum conteúdo ou opinião, 

recomendação ou conselho expresso pelos utilizadores, estando assim isento de toda e 

qualquer responsabilidade em relação ao Conteúdo.

7.4. Ao utilizares este serviço estarás a assumir que possuís (e continuarás a possuir ao 

longo da utilização do Serviços) todas as licenças, direitos, consentimentos e permissões 

que são necessárias para permitir ao CVTube utilizar o teu Conteúdo para propósitos de 

prestação do Serviço ou, utilizar este conteúdo conforme contemplado nos Termos e Con-

dições do serviço.

7.5. Concordas que a tua conduta no site estará em conformidade com as diretrizes da 

comunidade CVTube (e concordas que o Conteúdo por ti disponibilizado também estará 

em conformidade). Estas diretrizes poderão ser consultadas em www.CVTuber.eu e, serão 

atualizadas sempre que necessário.

7.6. Concordas que não poderás publicar ou enviar nenhum tipo de Conteúdo que conten-

ham informação cuja posse seja ilegal no país onde resides ou, que seria ilegal o CVTube 

usar ou possuir uma relação com o fornecimento do serviço.

7.7. Concordas que o conteúdo que disponibilizares na plataforma não irá conter materiais 

cujo direito de autor pertence a terceiros (incluindo direitos de privacidade ou direitos de 

publicação). Salvo se tiveres uma licença formal ou permissão para utilizar esses materiais 

http://www.CVTuber.eu
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ou, em alternativa estares legalmente habilitado para os utilizar e, consequentemente, pos-

sas conferir ao CVTube a licença referida no ponto 8.1 abaixo.

7.8 Caso o CVTube tome conhecimento do não cumprimento de algum destes termos, 

reserva-se o direito (mas não a obrigação) de decidir se o Conteúdo está em conformidade 

com o que foi definido nestes Termos e Condições. Consequentemente, os responsáveis 

pela plataforma poderão remover os conteúdos que entendam serem prejudiciais e poderá 

ainda cessar o acesso do utilizador à publicação de conteúdos. 

7.9. Compreendes e reconheces que ao utilizar o Serviço poderás estar em contacto com 

conteúdos que sejam factualmente imprecisos, ofensivos, indecentes ou censuráveis. Assim, 

concordas em renunciar a qualquer direitos legais ou equitativos que tenhas ou possas ter 

contra o CVTube em relação a qualquer conteúdo.

7.10. O CVtube irá processar qualquer conteúdo audiovisual por ti disponibilizado para a 

plataforma, de acordo com os Termos de Processamento de Dados do CVTube (www.

CVTuber.eu).

3.2.8. Direitos de licença

8.1. Quando disponibilizas ou públicas Conteúdo na plataforma CVTube garantes:

A) Ao CVTube, uma licença mundial, não exclusiva, isenta de royalties e trans-

ferível para usar, reproduzir, distribuir, preparar trabalhos derivados, exibir 

e executar esse Conteúdo em conexão com o fornecimento do Serviço em 

qualquer formato multimédia e através de qualquer canal multimédia –exceto 

contas privadas, nas quais não pretendes divulgar o teu conteúdo ao público 

em geral–.

B) Ao gestor de RH, uma licença mundial, não exclusiva, isenta de royalties, para 

aceder ao teu Conteúdo através da plataforma e para usar, reproduzir, distri-

buir, preparar trabalhos derivados, exibir e executar tal Conteúdo na extensão 

permitida pelo Serviço e tendo em consideração estes Termos.

8.2. As licenças acima concedidas por ti ao nível do Conteúdo que disponibilizas determinam 

que poderás remover ou excluir esse mesmo Conteúdo do website. As licenças acima con-

http://www.CVTuber.eu
http://www.CVTuber.eu
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cedidas são perpétuas e irrevogáveis, não obstante, os seus direitos de propriedade são 

mantidos conforme estabelecido no parágrafo 7.2 acima.

3.2.9. Conteúdo do YouTube no Website

9.1. Com exceção do Conteúdo por ti submetido no Serviço, todo o outro Conteúdo é detido 

ou licenciado pelos responsáveis pelo CVTube e, por isso, está sujeito a direitos de autor, 

direitos de marca e outros direitos de propriedade intelectual. Quaisquer marcas comerciais 

ou de serviços de terceiros presentes no Conteúdo não carregado ou publicado por ti são 

marcas comerciais ou de serviço dos seus respetivos proprietários. Tal Conteúdo não pode 

ser descarregado, copiado, reproduzido, distribuído, transmitido, exibido, vendido, licenciado 

ou de outra forma explorado para qualquer outra finalidade sem o consentimento prévio por 

escrito do CVTube. Os responsáveis pelo CVTube reservam todos os direitos não expres-

samente concedidos em e para o seu Conteúdo.

3.2.10. Ligações do YouTube

10.1. O Serviço pode incluir ligações para outros sites que não são de propriedade ou con-

trolados pelo CVTube. Os responsáveis pelo projeto não tem controlo sobre nem assu-

mem nenhuma responsabilidade sobre o conteúdo, políticas de privacidade ou práticas de 

outros sites.

10.2. Reconheces e concordas que o CVTube não é responsável pela disponibilidade de 

quaisquer sites ou recursos externos e não apoia qualquer publiciade, produtos ou outros 

materiais disponíveis em tais sites ou recursos.

10.3. Reconheces e concordas que o CVTube não é responsável por qualquer perda ou 

dano que possa ser incorrido por ti como resultado da disponibilidade desses sites ou recur-

sos externos, ou como resultado da confiança disponibilizada ao nível da integridade desses 

sites, da precisão ou existência de publicidade, produtos ou outros materiais disponibiliza-

dos nesses sites.

10.4. O CVTube destaca a importância de ler os Termos e Condições dos diferentes sites 

que visites.
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3.2.11. Cessação da tua relação com o YouTube

11.1. Os "Termos e Condições" continuarão a ser aplicáveis até serem rescindidos por ti ou 

pelo CVTube, conforme estabelecido abaixo.

11.2. Caso pretendas terminar o teu acordo legal com o CVTube poder fazê-lo da seguinte 

forma:

a) Notificar o CVTube a qualquer momento.

b) Encerrar a tua conta no CVTube. 

11.3. O CVTube pode, a qualquer momento, terminar o acordo legal que tem contigo caso:

A) CVTuber deja de prestar los servicios a los usuarios de su país de residencia 

o desde el que usted utiliza los servicios; o

B) O CVTube é obrigado a fazê-lo por lei (por exemplo, quando a prestação do 

serviços é ou possa vir a ser ilegal).

11.4. O CVTube pode rescindir o acordo legal contigo caso:

A) O CVTube esteja em transição para deixar de disponibilizar o Serviço aos seus 

utilizadores no país em que resides ou a parte do qual utilizar o serviços;

B) A prestação do Serviço por parte do CVTube não é comercialmente viável,

e, no caso de cada um dos pontos A) e B) desta cláusula deverá, quando possível, dar um 

aviso razoável de tal rescição.

11.5. Quando estes Termos terminarem, todos os direitos, obrigações e responsabilidades 

legais dos quais tu e o CVTube beneficiaram/estiveram sujeitos (ou que foram acumulados 

ao longo do tempo enquanto os termos estiveram em vigor), estes não serão afetados por 

esta cessação. Também as disposições do parágrafo 14.6 continuarão a aplicarse a tais 

direitos, obrigações e responsabilidades indefenidamente.

3.2.12. Exclusão de Garantias

12.1. Nada nos Termos deverá afetar quaisquer direitos estatuários que tenhas direito 

enquanto consumidor e que não possas concordar contratualmente em alterar ou renunciar.
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12.2. O Serviço é disponibilizado ""como está"" e o CVTube não oferece qualquer garantia 

ou representação em relação a eles;

12.3. Em particular o CVTube não representa ou garante que:

A) O uso do Serviço corresponderá às tuas expectativas;

B) O uso do Serviço não será interrompido, oportuno, seguro ou livre de erros;

C) Qualquer informação por ti obtida como resultado do uso do Serviço será pre-

cisa ou confiável; e, 

D) Que defeitos na operação ou funcionalidade de qualquer software disponibili-

zado estão corretos e são de confiança.

12.4. Nenhuma condição, garantia ou outros termos (incluindo quaisquer termos implícitos 

quanto à qualidade do serviço, adequação à finalidade ou conformidade da descrição) se apli-

cam ao Serviço, exceto na medida em que estejam expressamente estabelecidos nos Termos.

3.2.13. Limitação de responsabilidade

13.1. Nada nestes termos deverá excluir ou limitar a responsabilidade do CVTube por per-

das que não possam ser legalmente excluídas ou limitadas pela lei aplicável.

13.2. Sujeito à disposição geral do parágrafo 13.1 acima, o CVTube não poderá ser res-

ponsável por:

A) Quaisquer perdas indiretas ou consequenciais que possam ser incorridas pelo 

utilizador. Isto inclui:

  i) Qualquer perda de rendimento (incorrida direta ou indiretamente).

 ii) Qualquer perda de boa vontade ou reputação comercial;

iii) Qualquer perda de oportunidade; ou,

iv) Qualquer perda de dados de que sejas alvo.

B) Qualquer perda ou dano que possas incorrer como resultado de:

  i) Qualquer confiança por ti depositada na integridade, precisão ou exis-

tência de qualquer publicidade ou, como resultado de qualquer relacio-
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namento ou transação entre ti e qualquer anunciante/patrocinador que 

apareça no Serviço;

 ii) Quaisquer alterações que o CVTube possa fazer ao Serviço ou por qual-

quer cessação permanente ou temporária do Serviço (ou de quaisquer 

funcionalidades do Serviço);

iii) A exclusão, corrupção ou falha no armazenamente de qualquer Conteúdo 

e outros dados de comunicações mantidos ou transmitidos por ou atra-

vés do uso do Serviço;

iv) A tua falha em fornecer informações precisas sobre o a tua conta;

 v) A tua falha em manter a tua senha ou detalhes da conta do CVTube segu-

ros e confidenciais.

13.3. As limitaçõe sà repsonsabilidade do CVTube para contigo, conforme disposto no pará-

grafo 13.2., devem ser aplicadas se o CVTube não for avisado ou mesmo em situações em 

que deveria estar ciente da possibilidade de quaisquer perdas resultantes.

3.2.14. Termos legais gerais

14.1. Os termos constituem todo o acordo legal estabelecido entre ti e o CVTube, regem o 

uso do Serviço e substituem quaisquer acordos prévios entre ti e o CVTube em relação ao 

Serviço disponibilizado.

14.2. Concordas que o CVTube pode fornecer avisos, incluindo os que sejam relacionados 

com alterações nos termos, via e-mail, correio normal ou outras publicações.

14.3. Concordas que o CVTube não exerce nem aplica qualquer acordo legal ou recurso 

que esteja contido nos Termos (ou sobre os quais o CVTube tem o benefício ao abrigo de 

qualquer lei aplicável), tal não será considerado como uma renúncia formal aos direitos do 

CVTube e, esses direitos ou recursos continuarão disponíveis para o CVTube.

14.4. Caso algum tribunal, tendo jurisdição para decidir sobre esse assunto, determine que 

qualquer das cláusulas destes Termos e Condições é inválida, essa cláusula será remo-

vida dos termos sem afetar os restantes pontos. As restantes disposições dos Termos con-

tinuarão a ser válidas e aplicáveis.
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14.5. Reconheces e concordas que cada membro do grupo de empresas envolvido no pro-

jeto CVTube será um terceiro beneficários dos Termos e, por isso, essas empresas tem 

direito de aplicar diretamente e confiar em qualquer disposição destes termos que lhes 

confira um benefício. Além disso, nenhuma outra pessoa ou empresa será beneficiária dos 

presentes termos.

14.6. Os Termos, e a tua relação com o CVTube à luz destes Termos, serão regidos pela 

lei em vigor na República Checa. Tu e o CVTube concordam em submeter-se à jurisdição 

exclusiva dos tribunais da República Checa para resolver qualquer questão legal dos Ter-

mos. Não obstante, concordas que o CVTube ainda poderá solicitar medidas cautelares adi-

cionais (ou outros tipos equivalentes de recursos legais urgentes) em qualquer jurisdição.
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4. COMO CRIAR UM PERFIL? 
(para estudantes, jovens)

4.1. REGISTO E INFORMAÇÃO DO PERFIL

Para te registares como jovem à procura de emprego basta clicares em “Youth” no topo da 

página e depois arrasta o rato para “Register Youth” e volta a clicar.

Antes de começares a preencher a informação deves ter noção de que todos os campos 

que tenham um "*" são de preenchimento obrigatório, o resto poderás deixar por preencher 

caso assim prefiras.

Começas por ter de preencher o teu nome (primeiro e último nome) e qual o teu género.
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Também é solicitado que indiques o teu nível de escolaridade, para isso carrega em ""High 

School"" e escolhe a opção que melhor se adqua.

Também te é pedido que seleciones os idiomas que sabes falar e qual o teu nível (iniciante, 

intermédio ou avançado).

O próximo passo é preencheres os teus contactos. Podes fornecer informação sobre a tua 

morada, o teu número de telefone, o teu e-mail e qual o teu website. Lembrar-te que os campos 

identificados com “*” são de preenchimento obrigatório (neste caso é só o campo do e-mail).

Se arrastares a seta por cima do campo que queres preencher e clicares nele, poderás 

escrever a informação que pretendes.

A plataforma dá-te a possibilidade para fazeres o upload do teu currículo em formato pdf. 

Carrega em “Choose File” e escolhe no teu computador o documento que queres disponi-

bilizar. Poderás também fornecer a ligação para o teu CV em vídeo.
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Na próxima parte é pedido que faças uma breve descrição de ti. Expressa em poucas pala-

vras que tipo de pessoa és, que competências tens, como é a tua personalidade... Isto dará 

aos empregadores uma melhor noção de quem és.

Ao clicar em “Field of interest” poderás escolher as áreas de atividade que te interessam.

Deste modo os empregadores poderão selecionar os candidatos com base nas áreas que 

mais lhes interessam. Pensa nas opções que melhor correspondem ao que procuras. Basta 

carregares na barra e escrever alguns tópicos que espelhem o teu perfil enquanto trabalhador.

O último passo é quando já tiveres fornecido toda a informação pedida lê os “Termos e 

Condições” de Uso e escolhe se pretendes ter um perfil público ou privado. Termina o teu 

registo ao clicar em “Save” e o teu perfil estará criado/registado.

CVTube Handbook
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4.2. COMO EDITAR/APAGAR UM PERFIL

Após fazeres o registo poderás alterar o teu perfil as vezes que entenderes. Na parte superior 

da página encontras a opção “Log in”, e aí deves inserir o teu e-mail e password de acesso. 

Clica em “Edit” e escolhe o campo que pretendes alterar..

Assim que a mudança esteja feita clica em “Save” para manter as alterações.

Caso pretendas apagar o perfil basta ires ao final da página de edição e carregar em “Delete”.

A plataforma irá enviar automaticamente um e-mail ao administrados da plataforma com o 

teu pedido e, a tua informação pessoal será eliminada num espaço de 24horas.

CVTube Handbook
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5. COMO CRIAR UM PERFIL? 
(para profissionais de RH)

5.1. REGISTO E INFORMAÇÃO DO PERFIL

Para te registares como gestor de Recursos Humanos basta clicares em “HR manager” (no 

topo da página) e depois arrasta o rato para “Register HR” e volta a clicar.

Antes de começares a preencher a informação deves ter noção de que todos os campos 

que tenham um “*” são de preenchimento obrigatório, o resto poderás deixar por preencher 

caso assim prefiras.

Começas por ter de preencher o teu nome (primeiro e último nome), conta de e-mail e a 

empresa para a qual trabalhas. Todos estes campos são de preenchimento obrigatório. No 

entanto, nota que quanto mais informação preencheres melhor será o teu perfil.
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Caso pretendas adicionar um documento ao teu perfil carrega em “Choose file” e de seguida 

basta procurares no teu PC o documento que pretendes adicionar.

Assim os candidatos poderão ter uma ideia mais concreta do que procuras, caso haja uma 

breve descrição sobre o tipo de colaborador que procuras e quais as competências que 

deve ter. Carrega na barra e escreve o que desejares. Depois poderás selecionar qual seria 

a posição a ocupar caso encontres a pessoas certa.

Os candidatos poderão escolher as empresas tendo em conta as áreas de atuação. Pensa 

naqueles que melhor correspondem ao que procuras. Clica na barra e escreve algumas 

frases sobre a vaga que está em aberto.

Termina o registo ao carregar em “Save” e o teu perfil será criado.

5.2. COMO EDITAR/APAGAR UM PERFIL

Após te registares poderás alterar o teu perfil as vezes que entenderes. Na parte superior 

da página encontras a opção “Log in” e aí deves inserir o teu e-mail e password de acesso.

Clica em “Edit” e escolhe o campo que pretendes alterar. 
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Assim que a mudança esteja feita clica em “Save” para manter as alterações.

Caso pretendas apagar o perfil basta ires ao final da página de edição e carregar em 

“Delete”.

A plataforma irá enviar automaticamente um e-mail ao administrador da plataforma com o 

teu pedido e, a tua informação pessoal será eliminada num espaço de 24 horas.

5.3. COMO PROCURAR UM POTENCIAL COLABORADOR

Enquanto gestor de Recursos Humanos poderás encontrar candidatos para as oportunida-

des de emprego que estiverem disponíveis. Para isso clica em “Profiles” para veres quem 

são os potenciais colaboradores.

Podes aplicar alguns filtros para tornar a pesquisa mais simples. Os candidatos podem ser "fil-

trados" tendo em conta a sua escolaridade, os idiomas que falam e as suas áreas de interesse.

Clica em “Education”, “Language” ou “Preferred branch” e escolhe as opções que melhor 

se adequem às vagas de emprego disponíveis.
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Quando já tiveres escolhido todos os filtros de interesse carrega em “Search” para encon-

trar candidatos que cumpram todos os requisitos.

Uma vez terminada a pesquisa ficará disponível uma lista dos candidatos que cumprem 

os requisitos identificados, nota que poderás ter mais do que uma página de candidatos 

potenciais.

Caso pretendas ver os seus CVs em vídeo basta carregar em “My video CV is here” e o 

vídeo ficará disponível. 

Para obteres mais informações sobre os candidatos carrega em “More”, e aí poderás ace-

der aos seus perfis e ver uma breve descrição desse candidato.
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Também poderás:

1. Ver o seu CV tradicional em formato de papel ao clicar que “MY PAPER CV IS 

HERE”.

2.  “Save to Profile Storage”. Poderás consultar os perfis que decidires guardar no 

topo da página.

3.  Poderás avaliar os perfis numa escala –de 1 a 5 estrelas–.

4.  Poderás contactar o candidato ("Contact me" > "MESSAGE").
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6. BOAS PRÁTICAS

6.1. REPÚBLICA CHECA

https://youtu.be/_agEszrCYpU

https://youtu.be/XWL4cjVCvlg

https://youtu.be/bIW78nEq2xA

https://youtu.be/yfGmPdMOA7s

https:/ /youtu.be/r-HcUAP9RnU

https://youtu.be/foRgRFheqDM

Resum
o

https://youtu.be/_agEszrCYpU
http://youtu.be/XWL4cjVCvlg
https://youtu.be/XWL4cjVCvlg
https://youtu.be/bIW78nEq2xA
https://youtu.be/yfGmPdMOA7s
https://youtu.be/r-HcUAP9RnU
https://youtu.be/foRgRFheqDM
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6.2. ALEMANHA

https://youtu.be/koT8arUmIH8

https://youtu.be/OPqwgkwf96Y

https://youtu.be/tg2ZY4JOFUE

https://youtu.be/JjZIonAk-VM

https://youtu.be/tH2unIWyFjI

https://youtu.be/0IPYGyTIGLw

CVTube Handbook
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https://youtu.be/koT8arUmIH8
https://youtu.be/OPqwgkwf96Y
https://youtu.be/tg2ZY4JOFUE
https://youtu.be/JjZIonAk-VM
https://youtu.be/tH2unIWyFjI
https://youtu.be/0IPYGyTIGLw


49

CVTube Handbook
Resum

o

6.3. PORTUGAL

https://youtu.be/jT4F92e9_wU

https://youtu.be/rRWM51L__yc

https://youtu.be/kwdXJuh9-WM

https://youtu.be/h58nLiur6KQ

https://youtu.be/HdC0ySI_qrI

https://youtu.be/Wu5RvOfmiiw

https://youtu.be/jT4F92e9_wU
https://youtu.be/rRWM51L__yc
https://youtu.be/kwdXJuh9-WM
https://youtu.be/h58nLiur6KQ
http://youtu.be/h58nLiur6KQ
https://youtu.be/HdC0ySI_qrI
https://youtu.be/Wu5RvOfmiiw
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6.4. ESPANHA

https://youtu.be/--zSKU5v8Uo

https://youtu.be/OcKiV3iX4GE

https://youtu.be/PgYlcktw8Os

https://youtu.be/gbrDHcLghg8

https://youtu.be/Jj-3BKEYOdk

https://youtu.be/RRjRv7auyiY
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https://youtu.be/Jj-3BKEYOdk
https://youtu.be/RRjRv7auyiY
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