
Nossas VAGAS
Aplicativo para Facebook



A VAGAS mais uma vez comprova seu pioneirismo e engajamento nas redes 
sociais lançando o primeiro aplicativo brasileiro para publicação automática 
de vagas no Facebook.
 
Tendo em vista o tamanho e a influência do Facebook, assim como seu 
potencial como fonte de captação de candidatos, este aplicativo surge como 
mais uma opção para nossos clientes encontrarem os melhores talentos.
 
Vamos mostrar aqui como funciona o aplicativo e como ele pode ajudar no 
processo de captação de talentos para a sua empresa .



Respeitando a diversidade dos nossos mais de 1.700 clientes e suas 
peculiaridades a VAGAS desenvolveu um aplicativo em que quase tudo pode 
ser configurado, oferecendo liberdade de escolha e adaptação á página do 
cliente no Facebook.
 
Existe a opção de escolher quais divisões terão suas vagas publicadas, em 
que ordem elas aparecerão, o padrão de cores,  quais imagens e textos 
serão exibidos,  entre outras opções, configuráveis diretamente no aplicativo.
 
As vagas são publicadas automaticamente e só são exibidas aquelas que 
estão disponíveis em nosso site, de acordo com as configuração de cada 
vaga definida pelo cliente.
 
A seguir temos um guia descritivo do aplicativo.  
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Parte Superior

1) Imagem  da Empresa - Aqui o cliente pode colocar a imagem que desejar.
 
2) Logotipo do aplicativo - Logotipo do nosso aplicativo. O cliente escolhe se deseja exibi-lo ou não.
 
3) Cabeçalho - Texto descritivo. Pode ser alterado ou removido pelo cliente.
 
4) Pesquisa de Vagas - Pesquisar sobre as vagas listadas no aplicativo do cliente. É interessante para 
empresas que publicam muitas vagas, e também pode ser exibido ou não, de acordo com o desejo do cliente.



Lista de Vagas

1) Título da Vaga - Título da vaga, conforme publicada em nosso site.
 
2) Localização da Vaga - Cidade / Estado / País.
 
3)  Data de abertura da vaga - Este campo não é exibido em  vagas que pertençam a programas de 
recrutamento contínuo.
 
4) Botão Candidatar-se - Ao clicar direciona o candidato para o VAGAS.com.br, onde ele concluirá o processo 
de candidatura.
 
5) Compartilhamento - Opções "Curtir" e "Enviar", onde o candidato poderá compartilhar a vaga com seus 
amigos do Facebook. 



Parte Inferior

1) Botão Configurações - Visível apenas para o usuário administrador da página . Direciona para a página de 
configurações do aplicativo. 
 
2) Botão Deixe seu Currículo - Redireciona o candidato para a página "Trabalhe Conosco" da empresa. O 
destino o botão também é configurável.
 
3)  Paginação - A lista de vagas exibe cinco vagas por vez.
 
4) Imagem Vagas.com.br - Imagem com uma comunicação visual do VAGAS.com.br. Pode ser removida.
 
5) Powered by Vagas - Link para o site da Vagas. Este é o único que não pode ser removido.



Para mais informações entre em contato com: 
 
 

suportevip@vagas.com.br
 
 

 Obrigado!


