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Vagas & Marítimos

Pioneiro na área de vagas para profissionais marítimos, o portal Vagas & Marítimos
inaugura seu website de buscas com objetivo de se tornar referência no mercado.
Uma ferramenta poderosa para empresas em busca de candidatos para suas vagas e
profissionais procurando posicionamento em suas carreiras.
Fácil de acessar, fácil de buscar e fácil de cadastrar. Simples e rápido.

Com esse objetivo, o portal oferece:

• Ferramentas para anúncio de vagas.
• Banco de dados com currículos de profissionais de todo o Brasil.
• Dicas e matérias para os candidatos.
• Vagas das empresas mais conceituadas na área marítima no Brasil.
Tudo para uma ótima experiência de navegação no site.

CANDIDATOS
São enviados aos candidatos ofertas de emprego via email. Todos os candidatos tem
acesso ilimitado e grátis ao sistema para acessar as últimas vagas e receber novidades.
RECRUTADORES
Recrutadores podem postar vagas e/ou buscar candidatos para seus postos de trabalho,
criando ações via email ou anúncios específicos no próprio portal.

Como se cadastrar?
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Cadastro
Empresa

1. O cadastro é único, rápido e
de fácil entendimento.

2

Cadastro
Empresa

2. Escolha a opção Empresa
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Cadastro
Empresa

3. Chegamos na área de cadastro
de informações da empresa.
As informações são sigilosas.
É importante que as informações
estejam corretas e atualizadas.
Quanto mais detalhadas as
informações, mais chances de
candidatos entrarem em
contato para o anúncio de vaga
de sua empresa.

Como se cadastrar?
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Cadastro
Empresa

4. Após o cadastro, aguarde a
liberação pelos administradores
do Vagas & Marítimos em até
24 horas.
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Liberação
de cadastro

5. Você receberá um email
comunicando a liberação
do cadastro.

Perfil da Empresa
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Perfil da
Empresa

6. No perfil da empresa, você
pode editar a sua descrição
e contato.
Além disso, o menu permite que
você anuncie uma vaga
e gerencie vagas publicadas.
Para quem possui o
Plano Super a opção de BUSCAR
CANDIDATOS será habilitada.
Esperamos que o
Vagas & Marítimos seja uma
ferramenta útil e rápida
para encontrar candidatos ideais
para seus postos de trabalho.
Veja na próxima página
como anunciar e gerenciar
vagas de sua empresa.

Perfil da Empresa
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Anunciar
vagas

7. Para publicar uma vaga basta
preencher o formulário com
todas as informações corretas.
Não coloque contato de telefone
ou email, pois sua vaga
pode ser desativada.
Você pode ativar ou desativar
a vaga quando quiser, além de
colocar um prazo para a vaga
(7, 14 ou 28 dias).
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Gerenciar
vagas

8. Para gerenciar uma vaga
publicada, clique na vaga
escolhida e será aberta a opção
para editar as informações.

Perfil da Empresa
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Busca de
candidatos

9. Na Busca de candidatos,
a Etapa 1, você pode selecionar
por FUNÇÃO, CURSOS, IDIOMAS,
EXPERIÊNCIA.
Você poderá visualizar apenas
o perfil profissional de cada um.
Selecione os candidatos
escolhidos para seguir até a
Etapa 2.
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Busca de
candidatos

10. Nesta etapa, você irá selecionar
a vaga especifica para ser
enviada aos candidatos
selecionados.
Aguarde o contato dos candidatos
para que seus dados pessoais
possam ser liberados.
Apenas se o candidato sinalizar o
interesse positivo em relação à
vaga, você terá acesso a estes
dados.
Boa Sorte!
EQUIPE VAGAS & MARÍTIMOS

