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GUIA DE INSCRIÇÃO NO VDAB 

 

Acesse o endereço: https://www.vdab.be/mlb/register 

 

PÁGINA 1 

🡺 No espaço “Rijksregisternummer” : escreva o seu número nacional belga que encontra-se na sua carteira de 

identidade e normalmente começa com o seu ano de nascimento 

🡺 No espaço “Email” : escreva o seu endereço de e-mail 

🡺 Clique em “Ga verder” (continuar) 
 

 

 

PÁGINA 2 

🡺 Em “Persoonlijke gegevens” (= Dados pessoais) complete: 

- “Rijksregisternummer” = Número nacional belga 

- “Email” = Endereço de e-mail 

- “Voornaam” = Nome 

- “Naam” = Sobrenome 

- “Wachtwoord” = Senha (com mínimo 12 carácteres, 1 maiúscula, 1 minúscula, 1 número, e 

unicamente ussando letras, números e os seguintes símbolos: -._) 

- “Nationaliteit” = Nacionalidade 

🡺 Em “Officieel adres” (= Endereço oficial) complete: 

- “Land” = País 

- “Postcode en gemeente” = CEP  e comuna 

- “Straat” = Rua 

- “Nummer” = Número 

- “Bus” = Caixa postal 

- “Mijn officieel adres is ook mijn contactadres” = meu endereço oficial é o mesmo endereço de 

contato (se este não é o seu caso, complete com o seu endereço de contato) 

🡺 Em “Contactgegevens” (= Dados de contato) complete: 

- “Gsm” = Número de celular 

- “Telefoon” = Número de telefone fixo (se tiver) 
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🡺 Em “Inschrijven bij VDAB als werkzoekende” (Inscrição no  VDAB como desempregado à procura de 

trabalho): selecionar “Nee, ik wil mij enkel registreren voor Mijn loopbaan” (Não, apenas quero me 

inscrever para “Mijn loopbaan”  = minha carreira…) 

🡺 Clique em “Ga verder” (continuar) 

 

 

 

 

PÁGINA 3 

 

Em « 1. Voeg je meest relevante studie toe” (Adicione os seus estudos mais relevantes): 

🡺 Em “Studie”: selecione um nível de estudo 

Segue a lista das opções: 
“Lager onderwijs of 1ste graad secundair onderwijs” = diploma de ensino primário ou primeiros anos do 2° grau 

“3de graad algemeen vormend secundair onderwijs (ASO3)” = diploma de 2° grau completo 

“Hoger beroepsonderwijs (HBO)” = ensino profissional superior 
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“Professioneel (gerichte) bachelor (PBA)” = licenciatura com orientação  profissional 

“Academisch gerichte bachelor (ABA)” =licenciatura com orientação acadêmica 

“Master (MA)” = Mestrado 

🡺 Em“Studienaam”: escreva o  nome/título dos seus estudos 

🡺 Em “Onderwijsinstelling”: escreva o nome da instituição/escola/universidade 

🡺 Em “Eindverhandeling » : escreva o título da sua dissertação final/tese 

🡺 Em “Diploma behaald in”: escreva o ano que você terminou estes estudos 

🡺 Em “Bijkomende info”: coloque, se quiser, informação  adicional 

🡺 Clique “Volgende” (próximo) 

 

 

 

PÁGINA 4 

Em “2. Wat is je talenkennis?” (Qual é o seu conhecimento de idiomas?) 

🡺 Em “Taal”: escolha um idioma 

🡺 Em “Niveau”: escolha um nível de conhecimento 

🡺 Em “Moedertaal”: indique que se trata da sua língua materna 

🡺 Em “Verwijder” : se quiser anular um idioma 

🡺 Clique “Voeg taal toe” se quiser adicionar idiomas 

🡺 Clique “Volgende” (próximo) 
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PÁGINA 5 

 

Ao chegar nesta página você já terá feito a inscrição mínima que é necessário para participar do nosso 

programa com o apoio financeiro do VDAB, o Fundo Social Europeu e o Governo Flamengo. 
 

Você receberá neste momento um e-mail dizendo que está registrado no VDAB e com indicações de como acessar o 

sistema usando o seu “login”. 

 

Se você fala holandês e deseja, pode clicar em “Ga naar Mijn loopbaan” e completar o seu perfil com seus dados 

pessoais em “Profiel - Persoonsgegevens”. Mas, se você não quiser ou se não falar holandês, pode continuar sem 

completar com os dados. 

 

Nesta página, em “3. Klaar” (Pronto), está escrito: 

Obrigado, agora você está inscrito no “Mijn loopbaan” (Minha carreira) 

 

Em “Mijn loopbaan” você encontrará: 

● Propostas de emprego 

● Seu perfil 

● Diferentes conselhos e ferramentas 

Além de ter direito à cheques de formações profissionais. 
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