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A NOSSA HISTÓRIA

A CVWarehouse é uma empresa belga com sede em

Antuérpia, que fornece uma plataforma completa de

recrutamento online (SaaS). Há mais de 10 anos no

mercado, o nosso ATS acompanhou centenas de

clientes em todo o mundo, refletindo os mais de 15

anos de experiência da nossa equipa em recrutamento

e TIC.

Temos escritórios na Bélgica, em Portugal e nos

Estados Unidos, ajudando desta forma as empresas e

as suas respetivas necessidades de recrutamento, em

mais de 20 países em 10 idiomas diferentes.
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Temos uma enorme satisfação por saber que os nossos clientes conseguiram realizar bem 

as tarefas e serviram os interesses dos múltiplos agentes envolvidos. Isto dá-nos especial 

contentamento, quando os nossos clientes disponibilizam um pouco do seu tempo para 

partilhar as suas histórias, enviando depoimentos e testemunhos à CVWarehouse.

FEEDBACK DOS CLIENTES

A utilização da CVW veio agilizar processos,

permitindo uma gestão mais eficiente das 

candidaturas recebidas e um contacto mais célere 

com os candidatos. É uma ferramenta de fácil

utilização e quando surgem dúvidas contamos

com uma equipa totalmente disponível para nos

apoiar.

Pingo Doce pingodoce.pt

A integração com a CVWarehouse garante fluxos

de comunicação simplificados entre candidatos,

parceiros de recrutamento, a nossa rede 

comercial e departamento de RH.

Olga Sakellarides nos.pt

Temos conseguido sempre ultrapassar alguns

pequenos obstáculos e estamos a adaptar-nos

muito bem. Tudo o que era nossa intenção temos

conseguido concretizar.

Teresa Rocha cca.law

A CVWarehouse está em constante evolução: 

segue as tendências do mercado e procura

sempre formas de melhorar. É perceptivel que 

investem proactivamente em inovação. E isto só

pode ser bom para a nossa colaboração a longo

prazo. 

Wedo Technologies wedotechnologies.com
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Um ATS (Applicant Tracking System) é uma ferramenta

poderosa que permite às empresas gerir candidaturas

e candidatos de forma eficiente. Ajuda as empresas

a economizar tempo (e dinheiro) e permite aos recrutadores

concentrarem-se no que mais importa: recrutar

os melhores talentos.

RECRUTAMENTO DE FORMA FÁCIL
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▪ Publicar no próprio site de carreiras/intranet

▪ Publicar no Portal de Candidato CVWarehouse

▪ Publicar em múltiplas línguas

▪ Partilhar as vagas de em prego nas redes sociais (Facebook, LinkedIn, 

Twitter,...)

▪ Utilizar o próprio feed do Twitter para promover as vagas de emprego

▪ Usar um formulário de candidatura bastante curto

▪ Usar um formulário modular (adaptável por anúncio)

PUBLICAR VAGAS DE EMPREGO

▪ Utilizar um preenchimento modular no formulário (adaptável por 

vaga de emprego)

▪ Ativar alertas de email quando as vagas de emprego estão prestes 

a ir offline

▪ Utilizar responsáveis de emprego para atribuir vagas

▪ Instalar o feed RSS

▪ Criar as próprias mensagens de email em várias línguas

▪ Usar opções de configuração SEO nas publicações de emprego 

para ser mais fácil encontrar

▪ Convidar candidatos a anexar um vídeo pitch à candidatura

▪ Utilizar o site de carreiras gratuito

▪ Utilizar a iframe customizada para listas as vagas de emprego

▪ Configurar alertas de emprego para candidatos no próprio site de carreiras

▪ Utilizar múltiplas marcas (sites de carreiras) para atrair candidatos

▪ Desenvolver o próprio site de carreiras com chave API

▪ Chave API extra

▪ Acesso especial para utilizadores de Marketing e Comunicação (sem acesso 

a dados privados)

INTEGRAÇÃO SITE DE CARREIRAS

▪ Utilizar o feed do Twitter da CVWarehouse para promover as 

vagas de emprego

▪ Publicar as vagas de emprego no LinkedIn

▪ Integrar com portais de emprego ex ternos

▪ Publicar em portais de emprego gratuitos

PUBLICAR VAGAS EM PORTAIS DE EMPREGO EXTERNOS
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▪ Gerir todas as cadidaturas e candidatos

▪ Adicionar candidatos manualmente

▪ Enviar email a todos os candidatos

▪ Customizar o layout dos modelos de email a enviar aos candidatos

▪ Processar candidatos em bloco (alterar os estados, adicionar comentários)

▪ Definir o próprio fluxo de recrutamento

▪ Enviar pedidos de reunião

▪ Criar bolsas de talento

▪ Pesquisar candidatos por palavras-chave, perguntas filtradas, …

▪ Reenviar CV’s e documentos internos

▪ Personalizar as tabelas da base de dados (com os dados mais interessantes 

para o recrutador)

GERIR CANDIDATOS

▪ Adicionar questões extra

▪ Ligar o mesmo candidato a diversas vagas de emprego

▪ Ligar candidatos duplicados uns aos outros

▪ Possibilitar os candidatos de partilhar as vagas de emprego nas redes sociais pessoais

▪ Convidar candidatos extra a candidatar-se às vagas de emprego

▪ Colocar os candidatos em 'off limits’

▪ CV Parsing: adicionar os candidatos à base de dados, através do reenvio dos CV’s para 

uma caixa de email especial

▪ Convidar colegas a entrevistar e avaliar candidatos através de uma app móvel de avaliação 

e entrevistas

▪ Convidar colegas a entrevistar candidatos a partir das competências e aptidões

▪ Utilizar múltiplas bases de dados para gerir candidaturas

▪ Criar o próprio dashboard

▪ Utilizar relatórios standard gratuitos

▪ Mensurar portais de emprego externos

▪ Integrar as analíticas do Google no site de carreiras customizado

▪ Criar um relatório customizado

MEDIR O RECRUTAMENTO

▪ Suporte por email e chat

▪ Utilização multi-língua do ATS

▪ Importar candidatos para o ATS

▪ Ligação a outras ferramentas de RH

▪ Integração com servidores de email SMTP

▪ Single Sign-On (SSO) Integration

INFORMAÇÃO GERAL
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A PLATFORM...

... E SERVIÇOS

SUPORTE COMPLETO

24/7

Contacte-nos diretamente, fale

connosco e coloque perguntas. Pode

chegar até nós por chat, email ou

telefone. 

SUPORTE DE 1ª LINHA

AO CANDIDATO

Aliviamos o seu trabalho e gerimos

todas as questões técnicas de

primeira linha que os candidatos

possam ter no seu processo de

candidatura.

EVOLUÇÃO CONTÍNUA

Investimos constantemente na

melhoria da nossa plataforma (ATS, 

Site de Carreiras, etc.), tendo em

conta os seus comentários e 

necessidades. 

FORMAÇÕES

Estarão sempre atualizados das

novas ferramentas, práticas

recomendadas e dicas de utilização

mais recentes, através das

formações anuais gratuitas para

grupos, demonstrações online e

webinars específicos.

CONSULTORIA

Cada cliente tem os seus próprios

requisitos e necessidades especiais.

Com mais de 15 anos de experiência

em recrutamento, podemos

ajudá-lo a encontrar a melhor

ligação entre o fluxo de 

recrutamento

e a nossa plataforma flexível.

Um SaaS baseado em cloud, com as

melhores funcionalidade disponíveis no

mercado, totalmente personalizável e

multilíngue.

E claro, em total conformidade com o 

RGPD. 

ATS | Application Tracking System

▪ Customizado: solução pronta a utilizar, à 

sua imagem e design, com desenvolvimento e 

alojamento.

▪ IFrame: integração perfeita com o site de 

carreiras organizacional, à sua imagem e 

design, com desenvolvimento e alojamento

▪ Free Jobsite/IFrame: solução gratuita, 

configurável com as imagens e cores da marca.

SITE DE CARREIRAS

Portal de emprego gratuito para todos os

clientes CVWarehouse.

http://candidates.cvwarehouse.com

PORTAL DO CANDIDATO

Uma abordagem do-it-yourself para 

departamentos TI e agências digitais:

▪ Empregos API

▪ Formulário API

▪ Candidatos RH API

▪ Alertas de Emprego API

API’S PARA PROGRAMADORES

http://candidates.cvwarehouse.com/
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QUEM JÁ CONFIA EM NÓS
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OS NOSSOS PARCEIROS



PARA MAIS INFORMAÇÕES

CONTACTE-NOS

www.cvwarehouse.com

ANTUÉRPIA, BÉLGICA

Bélgica

Tel: (+32) 3 202 42 20

LISBOA, PORTUGAL

Edificio LACS

R. Febo Moniz, 27

1150-152 Lisboa

Portugal

Tel: (+351) 210 500 020

NOVA IORQUE, EUA

1177 Avenue of the Americas, 7th 

Floor, NY 10036

Estados Unidos da América

Tel: (+1) 646 583 2060

OUTROS

Países Baixos:  (+31) 858889744

França:  (+33) 977558983

Reino Unido:  (+44) 2038689714

Suécia:  (+46) 775868176

Brasil:  (+55) 3139586219


