
Para empresas
.
Somos o maior e mais antigo projeto de empregabilidade de profissionais transgêne-
ros do Brasil , fazendo a ponte entre estes talentos diversos e empresas que buscam 
fazer um trabalho de real inclusão. Atuamos nas seguintes frentes:

▪ Divulgação de vagas e cursos;
▪ Educação e conscientização sobre este público, com o intuito de desmistificar estig-
mas e viéses;
▪ Colaboração para construção de projetos de responsabilidade social e impacto, 
para além da empregabilidade – tais como criação de projetos, cursos, capacitações, 
workshops, etc. 

A Transempregos foi idealizada em outubro de 2013 pela Dra. Márcia Rocha e tem como 
cofundadoras: Maite Schneider e a cartunista Laerte Coutinho. A atuação nestas três 
frentes é totalmente GRATUITA e nesta apresentação institucional você terá acesso a 
todas as informações de como torna-se uma empresa parceira da TRANSEMPREGOS.  
Podem ser parceiras, empresas de qualquer tamanho e ramos de atividade.

1. Divulgação de vagas e cursos
Anuncie gratuitamente sua oportunidade para milhares de profissionais Trans em todo 
Brasil e receba candidaturas direto no seu site ou e-mail.

2. Listagem de empresas parceiras
Divulgue sua primeira vaga para ter o nome da sua empresa no portal da TransEmrep-
gos e fazer parte das mais de 1.400 parceiras que apoiam a inclusão.

3. Palestras e sensibilizações
Fazemos palestras e  sensibilizações voluntárias em eventos de empresas, para expli-
car gratuitamente o funcionamento da Transempregos e da empregabilidade de pro-
fissionais trans.  Para agendamento destas participações entre em contato, enviando 
todos os detalhes e consulte a disponibilidade da agenda.

 4. Orientações e consultoria
Leia a Cartilha AgoraVai! com as informações necessárias para começar a empregar 
pessoas Trans.

5. Projetos e apoios institucionais
Desenvolvemos, apoiamos e divulgamos projetos sociais, entre em contato para infor-
mações e conheça os projetos já realizados.

Como divulgar

1.  Acesse www.transempregos.com.br/membro1
2.  Crie ou faça login no seu usuário
3.  Leia a Cartilha AgoraVai!
4.  Clique em “Seguir” e aguarde
5.  Preencha ou confirme os dados da empresa
6.  Clique em “Salvar e ir para vaga” e aguarde
7.  Preencha os dados da vaga
8.  Clique em “Enviar para analise” e aguarde

1.  Acesse https://www.transempregos.com.br/
minhasvagas
2.  Selecione a vaga desejada
3.  Atualize ou clique em “Encerrar/finalizar” para 
tira-la do ar

As vagas são exclusivas para transgêneros?
A escolha da vaga ser exclusiva e afirmativa somente para profis-
sionais trans é feita por sua empresa. As vagas abertas podem:
- Inclusivas: quando você abre uma vaga onde profissionais trans 
são bem vindes e toda diversidade humana é respeitada.
- Exclusivas: quando você entendendo, que este público tem uma 
real necessidade de inclusão e querendo fazer uma ação afir-
mativa mais potente, decide incentivar este tipo de contratação.
Você faz esta escolha quando abre sua vaga/oportunidade

E se eu quiser palestras/consultorias sobre ou-
tros temas que não sejam a empregabilidade 
trans e Transempregos?
Para consultorias e palestras sobre outros temas que envolvam 
diversidade, inclusão, sexualidades, humanizações de proces-
sos, vieses e outros, indicamos a Integra Consultoria – uma  con-
sultoria constituída somente por mulheres diversas e que oferece 
um olhar interseccional para construir inclusão e diversidade nas 
organizações e que tem Maite Schneider como cofundadora. 
Com uma equipe multidisciplinar de mulheres.

A Transempregos atua no Brasil inteiro?
Sim, nosso banco de talentos é do Brasil inteiro. Você pode abrir 
vagas/oportunidades para qualquer localidade, ou abrir vagas re-
motas, que podem ser preenchidas por profissionais de qualquer 
lugar do nosso país.

Editar e encerrar

Existe custo para os trabalhos desenvolvidos?
Não. Todas as frentes desenvolvidas são totalmente GRATUI-
TAS. Dedicamos voluntariamente tempo de trabalho para o de-
senvolvimento deste projeto social.
 
Existem pré-requisitos ou tamanho mínimo?
Não. Empresas de qualquer tamanho e ramo podem fazer parte 
da Transempregos e temos como pré-requisito único a leitura e 
também o aceite da nossa Cartilha AgoraVai!. Além da abertura 
de vagas permanentes, também são aceitas: vagas temporárias, 
freelance, CLT, PJ e outros formatos. 
 
Posso ter acesso ao banco de dados?
Não. A sua oportunidade é divulgada no portal e as pessoas can-
didatas se inscrevem diretamente na sua empresa através do link 
ou e-mail que você informa na hora da inscrição da oportunidade 

Há parcerias com empresas de recrutamento?
Empresas de recrutamento/seleção  podem abrir vagas em nosso 
portal, se for para o profissional trabalhar em sua empresa. Se for 
uma vaga terceirizada, a empresa contratante é quem deve fazer o 
cadastro e no link de inscrição pode indicar o email ou site da sua 
empresa de recrutamento e seleção que fará o processo para ela.

Mais de um usuário pode postar vagas?
Sugerimos disponibilizar o mesmo usuário para todos, mas também é 
possivel criar diversos usuários repetindo as informações da empresa.

Página não carrega/completa a operação? 
Tente novamente de outro WIFI/3G, computador/celular e nave-
gador. No caso de paginas com upload de anexos/imagens tente 
sem a imagem enviando esta para o e-mail de contato.

Existe limite do número de vagas que possam 
ser abertas com a TransEmpregos?
Não existem limites de vagas e cursos que possam ser abertos com 
a gente, mas é necessário que você dê o feedback de todos os pro-
cessos que abrir ao encerrar uma oportunidade. Grupos em situação 
de vulnerabilidade já foram muito machucados em processos sem 
devolutiva e feedbacks. É importante que se tenha este cuidado es-
pecial para fazermos um processo acolhedor e inclusivo.

Perguntas frequêntes

Pronto! Sua vaga estará no ar em até 03 dias úteis (Eventuais revisões serão enviadas por e-mail)

O maior portal de vagas e currículos para pessoas Trans do Brasil
www.transempregos.com.br 

transempregosbrasil@gmail.com
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