Novo Banco de Conselheiros Certificados IBGC está
aberto para inscrições
01/02/2017
Elaborado especialmente para melhorar as experiências dos Conselheiros
Certificados do IBGC, o novo banco de CCIs está disponível para
cadastramento dos currículos. Trata-se da primeira versão da plataforma
desenvolvida especialmente para o instituto, portanto, serão aceitas
sugestões de melhorias ao processo, a serem introduzidas na segunda
versão do sistema.
A nova ferramenta tem duas áreas de acesso, sendo a primeira, restrita
aos conselheiros certificados para preenchimento e manutenção dos
dados cadastrais e candidatura das vagas, e a segunda, restrita às pessoas
jurídicas interessadas na busca de profissionais para conselhos.
Além das várias opções de pesquisa para identificar os perfis adequados
aos conselhos das organizações, as principais inovações oferecidas pela
ferramenta são:
1) Opção de anonimato: o CCI terá a opção de escolher divulgar seus
dados cadastrais para quaisquer resultados obtidos na fase de pesquisa ou
divulgar seus dados apenas para a fase de entrevista;
2) Fotografia: o CCI poderá publicar sua foto junto ao ambiente
cadastral;
3) Publicação de anúncio: a empresa contratante poderá publicar um
anúncio da oportunidade oferecida em conselhos e enviá-lo para a base
de dados dos CCI;
4) Alertas: a ferramenta enviará alertas por e-mail sobre as
oportunidades em conselhos publicadas, bem como para atualização dos
dados na base cadastral.
A exemplo dos encontros gratuitos e anuais para a comunidade CCI, que
geram créditos de educação continuada necessários para a renovação do
certificado, o custo do cadastramento e manutenção do novo banco de
conselheiros, estará embutido na taxa de manutenção do certificado de
conselheiro junto ao IBGC.
O cadastramento e a constante manutenção dos dados cadastrais é de
extrema importância, permitindo que as organizações que procuram
conselheiros identifiquem os perfis mais adequados às suas
necessidades.
• Para cadastrar-se no novo banco de conselheiros certificados clique aqui
(login e senha de acesso são os mesmos utilizados no portal do IBGC

para inscrição de cursos e eventos).
• Dúvidas na utilização e navegação da ferramenta clique aqui no passo a
passo.
Quaisquer dúvidas e sugestões de melhoria serão bem-vindas por meio do
e-mail bancodeconselheiros@ibgc.org.br ou telefone (11) 3185-4252.

