


Plataforma de Carreira
Para empresas

Uma plataforma de empregabilidade integrada que reúne tudo que sua em-
presa precisa para encontrar os melhores talentos, de forma rápida e gratuita.

	🚀Os melhores talentos em formação.
	🚀 Encontre de forma ágil e com filtros avançados.
	🚀 Profissionais alinhados com os valores da sua empresa.
	🚀 Profissionais com maior aderência às vagas
	🚀 Rápido, efetivo e gratuito.

É hora de conhecer a nossa 
Plataforma de Carreira



Talentos ainda mais satisfeitos e produtivos

Quando o trabalho é motivado por um propósito pessoal e há alinhamento 
entre os valores da sua organização e os valores individuais do aluno, ele se tor-
nará um colaborador mais satisfeito e produtivo – o que beneficia todo mundo.



Simples, intuitivo, eficaz e gratuito

Simplifique seu processo de contratação de estagiários, trainees e profissionais 
usando os filtros por competências comportamentais e personalidade (poten-
cial profissional)

Você conseguirá publicar uma vaga e/ou filtrar os estudantes usando os parâ-
metros do perfil comportamental e personalidade de forma prática, rápida e 
gratuita.



Conheça alguns filtros disponíveis na Plataforma:

	🚀 Requisitos acadêmicos: curso e período.
	🚀 Requisitos comportamentais: habilidades socioemocionais e de persona-
lidade identificadas através de testes na plataforma.
	🚀 Requisitos profissionais: habilidades técnicas identificadas por meio de 
experiência profissional e desempenho acadêmico do aluno.

Ecossistema Integrado - Empregabilidade e Carreiras

Acesse o mais qualificado banco de talentos universitários e em formação (téc-
nicos, livres e profissionalizantes) do país das melhores instituições de ensino. 

Em nossa Plataforma, criamos um ecossistema integrado ao banco de dados 
das instituições de ensino que acompanha o desenvolvimento dos estudantes 
durante a jornada acadêmica e ajuda a prepará-los para os desafios do mundo 
do trabalho (soft skills).



Sua empresa também encontra na Plataforma:

	🚀 Currículo do Futuro - Tenha acesso ao currículo de todos os talentos uni-
versitários que tenham fit com sua empresa.
	🚀 Atração - Acesse milhares de estudantes em poucos cliques.
	🚀 Triagem - Agilize seu processo de triagem com o ranking dos melhores 
estudantes.
	🚀Qualificação - Selecione os estudantes mais alinhados aos seus valores e 
exigências das vagas.

Aumente a visibilidade da marca da sua empresa e vamos juntos revolucionar o 
mundo do trabalho, promovendo empregabilidade, mobilidade social e desen-
volvimento do país.  Faça parte da Plataforma de Carreiras!



Comece agora (clique na logo):

Para dúvidas e sugestões, entre em contato conosco no e-mail:

inovacao@ubec.edu.br

Centro Universitário Católica do Tocantins

UniCatólica

mailto:inovacao@ubec.edu.br
https://workability.worka.love/#/empresas/cadastro/ficr
https://workability.worka.love/#/empresas/cadastro/unicatolica
https://workability.worka.love/#/empresas/cadastro/unileste
https://workability.worka.love/#/empresas/cadastro/ucb



