RECRUTAMENTO
& SELEÇÃO DO
JEITO FÁCIL!

TRIAGEM POR VÍDEO
Além de avaliar apenas currículos, faça a
triagem de seus candidatos por vídeo.
Monte perguntas e peça que candidatos
respondam através do próprio
Compleo ATS. Depois, veja os vídeos,
compare as respostas, informe sua
avaliação e envolva outros no processo,
afinal, será melhor se for colaborativo.

VAGAS NO
FACEBOOK
Tenha uma aba com as
vagas de sua empresa em
sua fan page do
Facebook. É rápido e fácil.

GESTÃO DE INDICAÇÕES
E REFERÊNCIAS

GESTÃO DE CANAIS DE
DIVULGAÇÃO

Pesquisas indicam que as contratações por referências são
melhores, mais rápidas, mais baratas e com melhor retenção.
Comece a levar este assunto a sério e permita que seus
colaboradores façam indicações e deem
referências. Que tal premiar os colaboradores mais engajados em trazer novos
talentos para sua empresa? Nossa
ferramenta atribui pontos para
estes colaboradores e fornece
meios para você fazer bom uso de
indicações e referências na hora de
contratar.

Você sabe por onde suas vagas são mais visualizadas?
Através de sites de carreiras, do seu próprio site ou através
dos posts em redes sociais? Qual rede social é mais eficaz?
Quem são as pessoas que mais compartilham suas vagas? Descubra os melhores canais através de nossos relatórios e invista neles. Use seu
dinheiro e seus esforços nos
meios mais eficazes para achar
seus novos talentos.

CANDIDATOS E
CURRÍCULOS ILIMITADOS
Em todos os nossos planos você não tem limites para associar
candidatos e nem limite de quantidade de currículos. Além disso,
sua base de candidatos e currículos não é compartilhada com
outra empresa.

INTEGRAÇÃO COM O SITE DE
CARREIRAS DA SUA EMPRESA
Ao integrar seu site com o Compleo ATS, as vagas criadas aparecerão automaticamente, e os candidatos que se candidatarem
estarão disponíveis para sua equipe de recrutadores. Além disso,
reforce a sua marca de empregador por adicionar um vídeo que
demonstra por que sua empresa é um lugar legal para trabalhar.
Que tal apresentar os membros de sua equipe ou falar um pouco
sobre a forma como vocês trabalham? Você também pode fazer
isso no Compleo ATS por adicionar um vídeo à vaga.

COMPARTILHE SUAS
VAGAS NAS REDES
SOCIAIS
Automaticamente compartilhe uma vaga criada nas redes
sociais. Aproveite esta funcionalidade para alavancar a
quantidade de interessados em uma oportunidade.

AGENDE ENTREVISTAS
POR E-MAIL
Um processo de seleção pode envolver várias entrevistas. O
Compleo ATS permite que você envie uma convocação de
reunião ao candidato por e-mail, diminuindo o risco de ele
esquecer dia, horário e endereço da entrevista.

DASHBOARD
DO CANDIDATO
Você terá acesso a um painel que contém: Resumo geral, vagas
ativas, currículo, avaliação, entrevistas agendadas e mais
informações do candidato.

PESQUISA PODEROSA
DE CANDIDATOS
Nossa pesquisa é poderosa e possibilita a busca por qualquer
palavra que esteja dentro do currículo *. Isto é importante
porque com o passar do tempo, você possuirá uma quantidade considerável de candidatos no Compleo ATS.
* Válido para a maioria dos formatos de arquivo.

USUÁRIOS
ILIMITADOS
Você pode cadastrar quantos usuários quiser. Fazemos assim porque
valorizamos a colaboração na contratação de um talento.

CANDIDATAR
COM O LINKEDIN
Facilite a sua vida e dos candidatos. Com a funcionalidade
"Candidate-se com o LinkedIn" as informações cadastradas no
LinkedIn serão importadas para o Compleo ATS e você poderá
pesquisar seus candidatos através destas informações. Hoje,
muitos profissionais têm seu LinkedIn como um substituto ao
currículo e esta funcionalidade se torna uma opção interessante.

CONTE COM O PODER
DA COLABORAÇÃO
Permita que outros colaboradores compartilhem sua
impressão sobre um candidato e digam se o acham adequado para a vaga.

DASHBOARD
DO ANALISTA
Um painel de controle para recrutadores que utilizam a ferramenta diariamente, com acesso direto às principais funções em uma
única página. Com este dashboard, você poderá visualizar uma
agenda das entrevistas, novos candidatos, as vagas que foram
atribuídas para você e outras funcionalidades que facilitarão
muito a vida de quem contrata.

WORKFLOW
PERSONALIZADO
Personalize as fases de seu processo seletivo e as pessoas
responsáveis por aprovar cada fase.

RELATÓRIOS QUE VÃO
FACILITAR SUA VIDA
Obtenha facilmente visão das vagas divididas por status,
abertas e finalizadas por período. Mantenha um histórico
com os motivos de todas as vagas que foram canceladas.
Visualize o tempo desde a abertura até o fechamento de
uma vaga e veja também o tempo médio por período. Para
as empresas que trabalham vagas para clientes externos,
você obterá estas mesmas visões por cliente.
LEMBRE-SE: Nós queremos te ajudar a diminuir o tempo
que você leva para contratar seu próximo talento.

(11) 3556-0760
twitter.com/compleoats
facebook.com/compleo.ats

ats.compleo.com.br

