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FUNCIONALIDADES E SERVIÇOS DO ATS
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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.

FUNCIONALIDADES & SERVIÇOS
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▪ Escolher e configurar um site de carreiras gratuito modular 

▪ Escolher a IFrame gratuita

▪ Solicitar um site de carreiras customizado

▪ Solicitar uma IFrame customizada

▪ Desenvolver o próprio site de carreiras autonomamente com 

uma API

▪ Utilizar uma chave API extra

▪ Configurar alertas de emprego para candidatos no próprio site de 

carreiras

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

▪ Criar diversas bases de dados para construir bolsas de talentos 

(por região, unidades de negócio, …)

▪ Acesso especial para utilizadores de Marketing e Comunicação 

(sem acesso a dados privados)

CRIAR O PRÓPRIO SITE DE CARREIRAS
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▪ Publicar no seu site ou página de carreiras

▪ Publicar na sua intranet

▪ Publicar no Portal de Candidato CVWarehouse

▪ Publicar em múltiplas línguas

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

Twitter,...)

▪ Utilizar um feed do Twitter para promover as vagas de emprego

▪ Adicionar uma tab à sua pagina do Facebook com a lista de vagas

▪ Reenviar as vagas de emprego para agências de recrutamento

▪ Criar um fluxo de aprovação através de tarefas

PUBLICAR VAGAS DE EMPREGO

▪ Usar um formulário de candidatura bastante curto

▪ Utilizar um preenchimento modular no formulário (adaptável por vaga de 

emprego)

▪ Utilizar formulários de registo (ex: feiras de emprego)

▪ Pedir ficheiros específicos no formulário de candidatura

▪ Anexar documentos às publicações de emprego

▪ Ativar alertas de email quando os candidatos se inscrevem

▪ Utilizar responsáveis de emprego para atribuir vagas

▪ Utilizar diferentes descrições de emprego por canal

▪ Criar os seus modelos de mensagens de email em várias línguas

▪ Configurar SEO das publicações para optimizar a sua indexação  

▪ Permitir que os candidatos submetam um pitch de vídeo

▪ Convidar os candidatos a responder a um questionário em vídeo
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▪ Gerir todas as candidaturas e candidatos

▪ Criar tarefas e atribui-las aos colegas

▪ Adicionar candidatos manualmente

▪ Enviar email a todos os candidatos

▪ Permitir aos candidatos fazerem upload de uma fotografia do perfil

▪ Personalizar a imagem e conteúdo 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/entrevista com vídeo

▪ 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)

▪ Adicionar questões extra

▪ Ligar o mesmo candidato a diversas vagas de emprego

▪ Ligar candidatos duplicados uns aos outros

GERIR CANDIDATOS

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

▪ 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

▪ Convidar candidatos a candidatarem-se a novos anúncios de emprego

▪ Ferramenta para ligar possíveis registos duplicados de candidatos



www.cvwarehouse.com 6

▪ Configure o seu fluxo de Processo de Recrutamento Oficial, criando as rondas necessárias

▪ Defina toda a infirmação formal necessária ao processo, incluindo membros do júri 

internos/externos, que será incluída num relatório final

▪ Avalie e pontue os candidatos em cada ronda, atribuindo uma classificação final

▪ Crie Bolsas de Talento Oficial onde guarda os candidatos melhor qualificados

▪ Recorra aos candidatos de Bolsas de Talento Oficial para os convidar para futuras 

oportunidades e como fontes de sourcing fundamentais

Processo de Recrutamento Oficial

▪ Partilhe os seus anúncios com os seus Parceiros de Recrutamento externos

▪ Forneça um portal seguro e confidencial para os Parceiros mento inserirem candidatos

▪ Processe os candidatos conjuntamente no seu ATS, online ou de Parceiros

▪ Meça o desempenho dos seus Parceiros de Recrutamento com analíticas

Portal de Parceiros de Recrutamento (HRPP)



www.cvwarehouse.com 7

▪ Cumpra com o Regulamento Geral de Proteção de Dados

▪ Definir a sua política de retenção, com parâmetros configuráveis e com comunicação 

automática com candidatos (keep or delete)

▪ Configurar a sua política de privacidade

▪ Tratamento automático e transparente dos pedidos de eliminação de dados

RGPD Ready

▪ Agende entrevistas com candidatos online e em vídeo

▪ Use o CVWarehouse Meet para fazer entrevistas vídeo de forma segura e confidencial

▪ Convide outros elementos da equipa para participar na entrevista

▪ Integre com os convites com o seu Outlook ou Calendário

Entrevistas online com o CVWarehouse Meet
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▪ Utilizar o feed do Twitter da CVWarehouse para promover as vagas de emprego

▪ Publicar as vagas de emprego no LinkedIn (através de créditos)

▪ Publicar as vagas de emprego na página LinkedIn da sua empresa (oferta LLL)

▪ Integrar com portais de emprego externos

▪ Publicar em portais de emprego gratuitos

PUBLICAR VAGAS EM MÚLTIPLOS

PORTAIS DE EMPREGO

▪ Criar o próprio dashboard

▪ Analisar o desempenho individual de cada anúncio

▪ Utilizar relatórios standard gratuitos

▪ Medir o desempenho de portais de emprego externos

▪ Integrar as analíticas do Google no site de carreiras

▪ Criar um relatórios customizados

MEDIR O RECRUTAMENTO
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▪ Suporte por email e chat

▪ Suporte por telefone

▪ Suporte técnico de primeira linha ao candidato

▪ Formação de arranque/onboarding

▪ Formações gratuitas online e em grupo

▪ Formação gratuita anual

▪ Utilização multiutilizador e online do ATS

▪ Utilização multilíngue do ATS

▪ Demonstrações online de novas funcionalidades

▪ Relatórios mensais (por email)

▪ Gerir a visibilidade dos candidatos por diferentes utilizadores

▪ DVD/USB com os dados dos candidatos exportados

▪ Importar candidatos para o ATS

▪ Check-up do site de carreiras

▪ Colocar informação de contato do recrutador com fotografia no site de 

Carreiras

▪ Aplicação móvel de avaliação de candidatos

▪ Gestão autónoma de utilizadores

▪ Obter ajuda para lidar com os candidatos

▪ Ligação a outras ferramentas de RH

▪ Integração com servidores de email SMTP

INFORMAÇÃO GERAL
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Single Sign-On (SSO) Integration

Ative a integração ATS Single Sign-On, permitindo que os 

utilizadores do ATS se autentiquem na sua rede corporativa 

centralizada, para que o seu administrador de rede possa 

gerir credenciais de acesso e concessões no seu diretório 

corporativo. O recurso de integração SSO está disponível 

apenas para assinaturas de pacotes de utilizadores ilimitados.



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


