






TALENTBANK – AGÊNCIA DE TALENTOS E COMPETÊNCIAS LTDA, empresa jurídica 
de direito privado, inscrita no CNPJ/MF n.º 02.540.079/0001-79, estabelecida na cidade de Maringá 
– PR, Av. Bento Munhoz da Rocha Netto, nº 632, Zona 07, Edif. Atrium Salas 201 e 204, Torre 
Norte, por seu representante legal abaixo Sr. DOUGLAS CAMILLO DE SOUZA, brasileiro, 
maior, diretor de negócios e gestor de recursos humanos, residente e domiciliado em Maringá-PR, 
doravante denominada simplesmente CONTRATADA; 

Os termos do presente CONVÊNIO DE PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA PARA 
RECOLOCAÇÃO PROFISSIONAL, a ser regido pelas cláusulas e disposições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA  - OBJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

Constitui objeto da prestação de serviços da TALENTBANK em favor do(a) CONVENIADO: 

a) A prestação de serviço de profissionais especializados em Gestão e Planejamento de Carreira, 
avaliação de competências técnicas, vivência profissional em empregos anteriores, analisar o 
nível das competências emocionais, revisão do perfil profissional MySkills, dar feedbacks 
estruturado on-line e/ou com gráficos e texto com orientação vocacional enviados via MySkills. 

b) Serviço de Busca de Empresas para Recolocação Profissional dentro das áreas de competências 
e habilidades desenvolvidas e áreas de interesses do CONVENIADO, através dos Headhunters 
e Recrutadores da TalentBank a nível Brasil:

c) Gerenciamento dos dados de comportamentos positivos e limitantes gerados nos trabalhos das 
empresas clientes da TalentBank; podendo dar e receber feedbacks, orientações de melhorias 
para evolução profissional; os quais serão coletados juntos aos empregadores de forma 
estruturada e confidencial.  

d) O CONVENIADO será avaliado nas questões mencionadas e terá uma pontuação que permitirá 
ser certificado e validado como um profissional capacitado, dando condições de encaminhar aos 
empregadores o nosso parecer e indicação de sua aptidão técnica, talentos e competências 
atendendo as solicitações dos cargos e áreas de interesses.  
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CLÁUSULA - SEGUNDA DO INVESTIMENTO 
 
Pelos serviços prestados e constantes da cláusula primeira, letras “a” a “d”, a título de 
retribuição, o(a) CONTRATANTE CONVENIADO(A) pagará à CONTRATADA uma 
retribuição financeira referente a assessoria profissional, da seguinte forma:  
 
a) Valor decorrente da recolocação profissional, devida no momento de sua efetivação, no 
percentual de 25% (vinte e cinco por cento) da sua primeira remuneração contratual + 
benefícios (incluindo todas as verbas de natureza salarial ou não, desde que creditados ao 
CONVENIADO), que poderá ser dividido em até 2 (duas) parcelas iguais e sucessivas, sendo 
uma no ato do crédito da primeira remuneração e outra em 30 dias subsequentes.  
 
b) Os pagamentos da assessoria para recolocação profissional, poderão ser feitos através de 
boletos e/ou PIX. CNPJ: 02540079000179, enviados diretamente ao CONVENIADO para 
pagamento nos vencimentos estabelecidos. 
 
e) Caso o CONVENIADO(A) consiga trabalho diretamente sem o apoio da TalentBank, não 
existira a obrigação do pagamento da Assessoria. Bastando comunicar para suspendermos a 
procura de empresas para o CONVENIADO(A).   
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA - TALENTBANK 
 
A CONTRATADA, seguira o procedimento:  
 
a) Orientação na criação do Perfil Profissional MySkills, aplicação de avaliações em diversas 
dimensões, sendo de competências e habilidades, tudo isso será atribuído pontos para ranking 
de alinhamento entre os melhores talentos e competências, direcionamento das melhores 
profissões conforme o perfil do CONVENIADO. 
 
b) Apresentar ao CONVENIADO(A) as empresas e profissões disponíveis para analise e 
escolha da melhor opção conforme o perfil e desejo do CONVENIADO(A). 
 
CLÁUSULA QUARTA OBRIGAÇÕES DO (A) CONVENIADO  
 
O(A) CONVENIADO, seguira o procedimento:  
 
a) Disponibilizar à TALENTBANK, todas as informações profissionais e pessoais necessárias 
ao conhecimento de suas habilidades e capacidades pessoais e profissionais, com cadastramento 
junto a plataforma Perfil MySkills.  
 
b) Reconhecer como válido o critério de avaliação e de pontos atribuídos ao seu perfil 
profissional, sendo certo que este critério de pontos fica autorizada a disponibilização ao 
CONVENIADO e empresas do mercado em busca de profissionais, sem que seja considerado 
violação da intimidade ou vida privada.  
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c) Dar ciência nos boletos e/ou Pix para quitação da taxa de assessoria da TalentBank, após o 
sucesso na recolocação profissional. 
 
d) Manter o perfil profissional MySkills sempre atualizado, e comunicar a TalentBank qualquer 
problema, duvida e/ou em caso de conseguir trabalho diretamente sem a assessoria da 
TalentBank. Seguir corretamente os procedimentos de avaliação - Anexo I.  
 
e) Colaborar com a disseminação da estratégia de apoio de recolocação em caso de sucesso, 
realizando depoimentos em texto/vídeo para contribuindo com o Marketing e Cases de sucesso. 
 
 
 
CLÁUSULA QUINTA - DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
a) O presente instrumento de convênio não estabelece entre as partes nenhuma forma de 
sociedade, agência, associação, consórcio, ou responsabilidade solidária.  
 
b) O presente convênio é de natureza estritamente civil, ficando estabelecido que nenhum 
vínculo empregatício ou de qualquer natureza existirá entre qualquer das partes, seus sócios, já 
que a prestação de serviços se traduz apenas em intermediação da TALENTBANK para 
recolocação profissional do CONVENIADO no mercado de trabalho.  
 
c) Não existe promessas de recolocação, tudo isso acontecerá se o CONVENIADO possuir as 
competências necessárias, com um perfil profissional MySkills bem posicionado e 
principalmente atender as necessidades das empresas solicitantes.  
 
d) O perfil profissional MySkills é do CONVENIADO, o qual poderá utilizar para buscar outras 
oportunidades de trabalho normalmente, podendo compartilhar seu perfil MySkills nos grupos 
de emprego, rede amigos e contatos pessoais, e até enviar nos e-mails de diversas empresas, 
eliminando a necessidade de enviar PDF e/ou Currículos tradicionais. 
 
CLÁUSULA SEXTA DO FORO  
 
As partes elegem que qualquer controvérsia ordinária do ou relacionada ao presente convênio, 
inclusive quanto à sua interpretação ou execução, será submetida obrigatoriamente à Mediação, 
a ser coordenada por Mediador credenciado ao CNJP – Conselho Nacional de Justiça, indicado 
na forma da lei 13.140/15.  
 
E, assim, por estarem justos e acordadas em tudo quanto consta, firmam o presente instrumento, 
em 02 (duas) vias de igual teor, formalizado on-line, com envio de cópia ao e-mail do 
CONVENIADO, que terá validade independentemente de ser levado a registro perante cartório, 
nos termos do art. 6º da Lei 8.955/94.  
 
 
          “AQUI VOCÊ NÃO É MAIS UM CANDIDATO, VOCÊ É NOSSO CLIENTE”  
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  ANEXO I - PROCEDIMENTOS PARA PODERMOS INICIAR SUAS AVALIAÇÕES 
 
  
1. Se você é novo por aqui, crie seu PERFIL MYSKILLS, Curriculum on-line, ou seja, através 
da plataforma MySkills você insere todas as suas informações pessoais, profissionais, 
escolaridade e cursos. Através dela, enviaremos avaliações para que possamos ter mais detalhes 
sobre seu perfil, assim poder direciona-lo melhor as oportunidades em aberto pelos nossos 
clientes.  
Para iniciar agora mesmo, basta Acessar o link: https://personal.myskills.com.br/#/register 
 
2. Se você já tem seu perfil MySkills, basta fazer o login em sua conta e realizar as atualizações 
e melhorias necessárias;  
 
3. Depois de ter seu perfil MySkills criado e atualizado, acesse a aba no canto superior a direita 
chamado “PROFISSÕES”, e escolha as profissões que você quer ser avaliado, as cidades que 
deseja trabalhar; uma vez que escolher a profissão, pode ficar tranquilo que já estará em nosso 
controle, assim que surgir a demanda entraremos em contato com você, portanto sempre deixe 
os telefones, WhatsApp e e-mails atualizados;  
 
4. Evite marcar todas as profissões que aparece, pois se estiver muito longe de seu nível de 
competência o sistema poderá fazer a desclassificação automática;  
 
5. Procure profissões que realmente quer ser avaliado, pois no momento das entrevistas on-line 
e ou presenciais, nossos Headhunters identificarão qual melhor perfil você se enquadra;  
 
6. Se você deseja ser avaliado para trabalhar em alguma profissão que não aparecer no portal 
nacional de profissões da MySkills, favor acessar o link http://www.talentbank.com.br/contato/ 
e nos sugerir, para que possamos incluir nosso sistema;  
 
7. Observar que para cada cargo existe um “Atributo(s) qualificador(es) para concorrer”; são as 
avaliações que utilizamos para mensurar suas competências técnicas, comportamentais, 
emocionais, estilo de personalidade e temperamento.  
 
8. Observar que existem uma avaliações grátis no MySkills, responda o quanto antes. 
 
9. Somente os Headhunters Credenciados da TalentBank no Brasil terá acesso ao seu dossiê as 
suas avaliações, você poderá interagir em algum momento com um ou mais Headhunters; para 
conhecer nosso time, basta clicar no link AGÊNCIAS: https://www.talentbank.com.br/equipe/;  
 
10. Preparamos diversos vídeos com dicas para você deixar seu perfil MySkills bem elaborado, 
e poder se destacar, clique no link e inscreva-se no canal para ficar atendo as novidades que 
surgir https://www.youtube.com/channel/UCrIF74KM6a87el6o8_umv-A   
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11. Elaboramos um E-book com explicações detalhadas para ajudar também na construção do 
seu perfil MySkills, para receber uma cópia, basta solicitar pelo whatsapp (44) 9.9101-4949;  
 
12. Preparamos um perfil Tutorial que explicamos com detalhes como criar o seu, com áudio e 
vídeo, basta clicar em: https://personal.myskills.com.br/#/perfil/1673012 - invista um tempo de 
qualidade para estudar e criar o seu perfil MySkills, faça bem feito, lembre-se que o mercado de 
trabalho é competitivo, e as pessoas determinadas e cuidadosas se destacam rapidamente. 
 
13. Veja os depoimentos de pessoas que já foram recolocadas com a ajuda dos Headhunters da 
TalentBank, clique no link: https://www.talentbank.com.br/depoimento/ - recomendamos usar 
um computador para criar seu perfil MySkills, pois terá maior qualidade e produtividade. 
  
14. Por fim, existem milhares de desempregados no Brasil e as oportunidades estão mais 
acirradas e para você ter sucesso é importante fazer o melhor e deixar tudo preparado, pois 
quando o mercado aquecer, você já estará pronto e disponível em nossa vitrine de talentos, para 
recolocação profissional. Pense nisso, sucesso! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          “AQUI VOCÊ NÃO É MAIS UM CANDIDATO, VOCÊ É NOSSO CLIENTE” 
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