
01

JOB Connect
PORTFÓLIO DE SERVIÇOS



QUEM SOMOS

Somos a nova geração de plataforma de recrutamento e seleção de

profissionais de TI. Onde os recrutadores e os profissionais podem se

comunicar de forma rápida e eficiente, otimizando todo trabalho de busca e

seleção pelos meios convencionais por ambos os lados, através da utilização 

 de  inteligência artificial, geolocalização entre outros recursos avançados de

busca.
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JOB Connect
APLICATIVO MOBILE E PLATAFORMA WEB PARA
RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PROFISSIONAIS DE TI

PORTFÓLIO DE SERVIÇOS

     NOSSA MISSÃO

Nossa missão é disponibilizar uma plataforma que permita  um

encontro "REAL TIME" entre recrutadores e profissionais de TI,

tendo como objetivo, tornar a plataforma uma ferramenta de

trabalho diário dos recrutadores;

Melhor custo benefício;

Satisfação do cliente;

Comunicação transparente;

Oferecer aos nossos usuários inovação tecnológica e

confiabilidade.



INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Primeira plataforma à utilizar algoritmo inteligente e geolocalização de

seleção de profissionais de TI trazendo a melhor opção de contratação para o

recrutador.

CANAL DE COMUNICAÇÃO IMEDIATO

Na plataforma, os recrutadores tem acesso “Real Time” aos profissionais,

podendo entrar em contato diretamente pelo telefone ou whatsapp com

apenas 1 clique!

OTIMIZAÇÃO DO TEMPO DOS RECRUTADORES

Os recrutadores podem gerenciar suas vagas e buscar os  profissionais

utilizando o algoritmo inteligente de seleção, trazendo a melhor opção de

contratação, minimizando todo trabalho de escolha do melhor candidato, e

ainda recebe notificações dos profissionais quando se candidatam para as

Vagas.

FACILITAMOS A VIDA DOS PROFISSIONAIS

Os profissionais não precisam ficar enviando dezenas de currículos, pois, na

plataforma suas habilidades estarão registradas e disponíveis para todos os

recrutadores . Canal de comunicação imediato com o recrutador, podendo

tirar todas suas dúvidas sobre as vagas sem precisar ficar esperando e-mail's

e telefonemas.
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PORTFÓLIO DE SERVIÇOS

nosso diferencial

TECNOLOGIA DE PONTA

Plataforma desenvolvida com a mesma tecnologia utilizada por empresas

como Tesla Motors, Nasa, Facebook e Instagram.

 Utilizando banco de dados AWS Amazon proporcionando mais segurança

dos dados, melhor estabilidade de conexão e monitoramento 24X7

WORKFLOW DE PUSH DE MENSAGEM

A plataforma conta com uma mecânica de mensageria de notificações de

todos os eventos entre profissionais e recrutadores como, profissionais que se

candidataram para as vagas, convites para vagas pelo recrutador, aceite ou

declinio das vagas, entre outras.
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pacote de serviços

Plataforma para recrutamento e seleção de

profissionais deTI disponível para recrutadores

autônomos e consultorias

Nosso time também pode encontrar

o profissional ideal para você

Quality Assurance dos profissionais

alocados em clientes

PORTFÓLIO DE SERVIÇOS



Evolução da Plataforma

PROFISSIONAIS

RECRUTADORES
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Evolução da Plataforma

DASHBOARD DO ADMINISTRADOR

São  911 vagas publicadas no período de 6 meses , uma média de 140 vagas preenchidas

por mês !
PORTFÓLIO DE SERVIÇOS
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Canal de comunicação imediato com o profissional, os recrutadores não precisam

ficar esperando o profissional entrar em contato, pois podem chamá-los diretamente

pelo whatsapp ou telefone; 

Receberão mensagens de candidaturas de profissionais  para suas vagas conforme seu

skill, podendo também buscar os perfis desejados  através dos filtros e enviarem

convites; 

Os recrutadores podem gerenciar suas vagas e buscar os profissionais utilizando o

algoritmo inteligente de seleção, trazendo a melhor opção de contratação,

minimizando todo trabalho de escolha do melhor candidato;

Notificações de candidaturas  e status do andamento das vagas  via push de

mensagem direto no Dasboard via WEB, Smartphone e também  Smartwatch;

Buscar o profissional conforme a localidade, disponibilidade, pretensão salarial, tipo

de contratação e todos os demais detalhes  antes de enviar um convite para a vaga;

Administração de suas oportunidades em andamento, suas candidaturas, seus convites

recebidos de oportunidades e um histórico de projetos finalizados de forma eficiente;

Agenda ilustrando toda a time line de suas alocações;

Os recrutadores terão suas vagas compartilhadas pelos próprios profissionais de

dentro da plataforma para todo tipo de rede social.

vantagens para o recrutador

PORTFÓLIO DE SERVIÇOS

SMARTPHONE

SMARTWATCH

DASHBOARD WEB
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Os profissionais não precisam ficar enviando dezenas de currículos, pois, na plataforma suas

habilidades estarão registradas e disponíveis para todos os recrutadores ;

Receberão convites de vagas dos recrutadores conforme seu Skill, podendo também buscar

vagas através dos filtros e se candidatarem; 

Canal de comunicação imediato com o recrutador, podendo tirar todas suas dúvidas sobre

as vagas sem precisar ficar esperando e-mail's e telefonemas;

Na plataforma, o profissional de TI terá somente vagas reais publicadas pelos recrutadores

responsáveis, e não por replicações de vagas criadas por Robôs que usam API de outros

sites, sem nenhum tipo de contato efetivo com o Recrutador. Assim,  com acesso somente

às  vagas que realmente estão abertas;

Notificações de convites e status do andamento das vagas  via push de mensagem direto no

Smartphone e também  Smartwatch;

Os profissionais encontrarão as oportunidades mais adequadas às suas necessidades,

podendo avaliar a localidade, se é perto da sua residência, duração, valor praticado, tipo de

contratação e todos os demais detalhes  antes de se candidatarem ou aceitarem um convite;

Administração de suas oportunidades em andamento, suas candidaturas, seus convites

recebidos de oportunidades e um histórico de projetos finalizados de forma eficiente;

Agenda ilustrando toda a time line de suas alocações;

Painel de promoções de cursos e treinamentos, aluguel de ambientes de estudo SAP,

desconto em escolas de inglês entre outro de assuntos relacionados ao seu trabalho, no

intuito de agregar ao seu aprendizado intelectual.

vantagens para o profissional

PORTFÓLIO DE SERVIÇOS

SMARTPHONE

SMARTWATCH
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Na plataforma o recrutador terá
como ferramentas:

Uma plataforma desenvolvida exclusivamente para recrutamento e seleção de

profissionais de TI. Acessível tanto por Aplicativo de Smartphone Android e IOS,

Smartwatch como  Dashboard via WEB;

Sem limite de publicação de vagas, diferente de outras plataformas que cobram por

quantidade de vagas publicadas;

Busca de perfil do profissional utilizando inteligência artificial e geolocalização;

Filtros de busca exclusivos como, avaliação do profissional na plataforma, nível do

profissional, quantidade de projetos ou anos de experiência, valor hora do profissional,

Idiomas, localização  por estado, cidade ou por raio de atuação em quilômetros do local

da Vaga;

Busca por palavra chave no currículo do profissional;

Tanto o Recrutador como o Profissional podem se comunicar a todo momento através do

botão Whatsapp ou Telefone, (recrutador não precisa mais ficar esperando o profissional

responder e-mail);

Workflow de envio de push de mensagens automáticas no Smartphone, Smartwatch e no

dashboard web entre recrutadores e profissionais para convites e candidaturas das Vagas

sinalizando cada evento;

Avaliação do Profissional sobre (Conhecimento, Agilidade, Postura e Entregas), após o

término da alocação ou contratação, assim, é possível já na seleção identificar os

profissionais mais bem qualificados;

Entre outras ferramentas que fazem da plataforma a mais completa do mercado. PORTFÓLIO DE SERVIÇOS
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funcionalidades dos recrutadores

Botão "Perfil"

Botão "Minhas Vagas"

Botão "Buscar Profissionais"

Botão  "Agenda"

Botão "Avaliações Pendentes"

Botão "Grupos de Usuários"

Botão "Leilão de Projetos"

Botão "Sair"

Dados do Perfil do Recrutador

Administração das Vagas (Criar, Modificar, Deletar, etc...)

Todo mecanismo de busca dos profissionais utilizando IA

Time Line das Vagas em Andamento

Avaliação dos profissionais (Conhecimento, Agilidade, Postura e

Entregas)

Grupos de Profissionais (Será possível criar grupos de profissionais)

Leilão Reverso de Vagas por Valor (Preço fechado por entrega)

Utilizado para sair da plataforma

PORTFÓLIO DE SERVIÇOS

SMARTPHONE DASHBOARD WEB

Botão "Oportunidades"

Botão "Convites Pendentes"

Botão  "Profissionais"

Administração das Vagas (Criar, Modificar, Deletar, etc...)

Administrar os profissionais que ainda não responderam um

convite para uma vaga enviada pelo recrutador

Toda mecânica de busca de profissionais utilizando IA
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Em apenas 1 minuto o Recrutador cadastra seus dados na plataforma e pode sair publicando suas

vagas e recrutando os profissionais!

cadastro do recrutador
pelo Smartphone

PORTFÓLIO DE SERVIÇOS

FIM DE SEMAN

Clique em 
"Criar uma conta" Clique em 

"Sou Recrutador" 

Cadastre seus dados "Empresa
ou Recrutador Autônomo"

Leia e aceite os termos de
uso da plataforma

Entre com o CEP e só
preencha o número (Isso será
usado apenas para a
Geolocalização da plataforma

Entre com a descrição da
empresa ou do recrutador
autônomo 
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Funcionalidades do dashboard do Recrutador
Criando uma vaga

No menu "Oportunidades" de forma fácil e rápida o recrutador pode publicar quantas vagas

forem necessárias. PORTFÓLIO DE SERVIÇOS



13

Funcionalidades do dashboard do Recrutador
gerenciamento das vagas

No menu "Oportunidades" é possível alterar, excluir ou até mesmo republicar as vagas

quando a data da candidatura estiver expirado. PORTFÓLIO DE SERVIÇOS
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Funcionalidades do dashboard do Recrutador
visualizando o perfil dos candidatos dentro da vaga 

No menu "Oportunidades" o recrutador pode visualizar o perfil de todos os profissionais que

se candidataram para cada vaga. PORTFÓLIO DE SERVIÇOS
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Funcionalidades do dashboard do Recrutador
Convites pendentes

No menu "Convites Pendentes" é possível acompanhar os convites enviados para os profissionais

que ainda não responderam e chamá-lo  pelo whatsapp! PORTFÓLIO DE SERVIÇOS



16

Funcionalidades do dashboard do Recrutador
buscando um profissional

No menu "Profissional" é onde o recrutador pode fazer a busca dos profissionais utilizando

os filtros exclusivos da plataforma, palavra chave, IA e geolocalização. PORTFÓLIO DE SERVIÇOS
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Funcionalidades do dashboard do Recrutador
Listagem dos profissionais 

Através da "IA" inteligência artificial, em segundos a plataforma trará todos os profissionais na

tela, já ordenados pelas melhores opções primeiro. PORTFÓLIO DE SERVIÇOS
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Clicando sobre o perfil, o recrutador terá informações suficientes para analisar o profissional, como

o seu currículo, valor hora e todos os dados de contato.

Funcionalidades do dashboard do Recrutador
analisando o perfil do profissional

PORTFÓLIO DE SERVIÇOS

FIM DE SEMANA

CHAME O CONSULTOR
NO WHATSAPP !
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Com apenas 1 preenchimento e 3 cliques, o recrutador cadastra sua vaga na plataforma,

disponibilizando para todos profissionais da base se candidatarem!

cadastrando uma  vaga  
pelo Smartphone

PORTFÓLIO DE SERVIÇOS

Pronto! Sua vaga está disponível
para todos os profissionais da
Plataforma se candidatarem

Clique em 
"Minhas Vagas" 

Clique em 
"Adicionar Vaga" Clique em

 "Publicar"

Preencha com os
dados da Vaga

FIM DE SEMAN
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Nosso workflow de "Push de Mensagens" internas informará os profissionais e recrutadores de

todos convites e candidaturas  até que elas sejam respondidas.

Buscando um profissional 
pelo Smartphone

PORTFÓLIO DE SERVIÇOS

Após encontrar o profissional
desejado, basta Clicar em
"Convidar"e o mesmo receberá uma
notificação  via Push de Mensagem 

O profissional estará atribuído a
Vaga, em seguida o Recrutador
será  avisado sobre o aceite ou
declinio do candidato via Push
de mensagem

FIM DE SEMAN

Clique em 
"Buscar Profissionais" 

Clique em 
"No filtro de Seleção" 

Informe os filtros conforme
necessidade

Após trazer na tela os
registros, basta clicar em
cima e avaliar o perfil do
profissional
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A Agenda permite que os Recrutadores possam verificar quando um determinado profissional estará

disponível para novas oportunidades, lembrando que, a plataforma não contempla os trâmites legais

de contratação interna de cada empresa, isso deverá continuar sendo feito normalmente.

Associando o  profissional à vaga
pelo Smartphone

PORTFÓLIO DE SERVIÇOS

No Menu Principal clique
 em "Agenda" 

E notará que agora haverá uma
Time Line identificando o
período de contratação do
Profissional

FIM DE SEMAN

O Recrutador receberá um Push de
mensagem  do Profissional

Clique em 
"Minhas Vagas" 

Clique na Vaga correspondente ao
aceite do profissional, em seguida,
clique em "Colocar em Andamento" 

Agora a Vaga está na aba 
 "Em Andamento"
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A avaliação dos profissionais ajuda os recrutadores na decisão de contratação dos profissionais! 

avaliações dos profissionais
pelo Smartphone

PORTFÓLIO DE SERVIÇOS

FIM DE SEMAN

Clicando no Menu
"Avaliações Pendentes"

Após o término  de uma
alocação, o recrutador
poderá avaliar o profissinal 

Clicando sobrte cada critério e em seguida no
botão "Finalizar Avaliação", esta avaliação estará
disponível no perfil de cada profissional para
ajudar na decisão de futuras contratações
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Botão "Perfil"

Botão "Buscar Oportunidades"

Botão "Minhas Oportunidades"

Botão  "Agenda"

Botão "Avaliações Pendentes"

Botão "Grupos de Usuários"

Botão "Leilão de Projetos"

Botão "Sair"

Dados do Perfil do profissional

Todo mecanismo de busca das Vagas em Aberto com filtros

Administração das Vagas (Em Andamento,Candidaturas, Convites e

Finalizadas)

Time Line das alocações em Andamento

Avaliação dos projetos finalizados (Localização, Gestão,

Relacionamento e Pagam)

Grupos de Profissionais (Será possível criar grupos de profissionais)

Leilão Reverso de Vagas por Valor (Preço fechado por entrega)

Utilizado para sair da plataforma

funconalidades dos profissionais

PORTFÓLIO DE SERVIÇOS

SMARTPHONE DASHBOARD WEB

Em breve, estaremos desenvolvendo todas as funcionalidades do

Smartphone também  para  o Dashboard via WEB.
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O profissional pode optar em utilizar o cadastro do Linkedin como acelerador, já preenchendo

grande parte das informações, (estamos aguardando uma autorização do Linkedin para trazer

o preenchimento do currículo do profissional).

cadastro do profissional
pelo Smartphone

PORTFÓLIO DE SERVIÇOS

FIM DE SEMAN

Clique em 
"Criar uma conta" ou entre com
os dados do Linkedin para
preencher parte do cadastro

Clique em 
"Sou Profissional de TI" 

Cadastre seus dados 
pessoais

Leia e aceite os termos de
uso da plataforma

Entre com o CEP e só
preencha o número (Isso será
usado apenas para a
Geolocalização da plataforma

Entre com o Raio de
Atuação ou  localidade
onde teria disponibilidade
de trabalhar
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cadastro do profissional
pelo Smartphone

PORTFÓLIO DE SERVIÇOS

FIM DE SEMAN

Preencha todas as suas Áreas de Atuações,
Especializações, Nível e Pretenção Salarial
corretamente para o Recrutador poder encontrar
e avaliar  seu perfil

Informe o nível de seus idiomas, e
copie e cole seu currículo para que o
Recrutador possa avaliar seu perfil
(estamos providenciando o upload de
todos tipos de arquivos)

Finalizando o preenchimento do
perfil, o profissional estará
receberndo convites de vagas dos
recrutadores e também buscando e
se candidatando para as vagas

O preenchimento correto das informações são vitais para que o profissional seja encontrado pelos

recrutadores através dos mecanismos de busca, geolocalização e IA da plataforma.
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funcionalidades do profissional pelo Smartphone

Buscar Oportunidades

De forma rápida e eficiente o profissional filtra somente as vagas de seu interesse, (estamos

providenciando a utilizando do histórico das buscas para trazer as vagas automaticamente)
PORTFÓLIO DE SERVIÇOS

FIM DE SEMAN

 Clicando no Botão
 "Buscar Oportunidades"

O profissional pode filtrar as vagas 
 por Raio de Atuação, Estados, Cidades
e também por Palavra Chave

Nesta tela o profissional terá o
resultado da busca  conforme o filtro
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funcionalidades do profissional pelo Smartphone

Buscar Oportunidades  - ( Favoritar as vagas )

Os favoritos serve para deixar em evidências as vagas que os profissionais  estão interessados.
PORTFÓLIO DE SERVIÇOS

 Clicando no Botão
 "Buscar Oportunidades" Para favoritar as vagas é 

só só licar no botão abaixo: As vagas estarão na 
pasta Favoritos

FIM DE SEMAN
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funcionalidades do profissional pelo Smartphone

Buscar Oportunidades  - ( visualizar uma vaga e se candidatar ) 

Lembrando que, o recrutador receberá as notificações das candidaturas em seu Smartphone,

Smartwatch e no Dashboard WEB. PORTFÓLIO DE SERVIÇOS

 Clicando no Botão
 "Buscar Oportunidades"

Caso a vaga seja do
interesse do profissional,
clicar no botão "Candidatar-
se"

 Clicar em cima 
da Vaga

O Profissional ainda pode
chamar o recrutador via
Whatsapp ou até mesmo
ligar !

FIM DE SEMAN
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funcionalidades do profissional pelo Smartphone

Buscar Oportunidades  - ( compartilhando uma vaga )

Os profissionais compartilhando as vagas ajudam outros profissionais a se recolacarem no mercado, além

de, contribuirem na digulgação das vagas e da plataforma, pois junto vai o link para para se cadastrarem. PORTFÓLIO DE SERVIÇOS

 Clicando no Botão
 "Buscar Oportunidades"

Clicando no botão conpartilhar, o
profissinal abrirá o whatsapp e poderá
enviar a vaga para outros profissionais

 Clicar em cima 
da Vaga

FIM DE SEMAN
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funcionalidades do profissional pelo Smartphone

minhas Oportunidades  - ( gerenciamento das vagas )

Lembrando que, as ações dos botões da plataforma dispara um workflow de push de mensagens

automáticas de status entre o profissional e o recrutador. PORTFÓLIO DE SERVIÇOS

 Clicando no Botão
 "Minhas Oportunidades"

"Convites" são convites de
vagas recebidas por um
Recrutador

"Candidaturas" são vagas
nas quais o profissional se
candidatou

FIM DE SEMAN

 "Em Andamento" são vagas
que o profissional esta
alocado no momento

"Finalizados" são vagas que  
 o prazo de alocação já se
encerrou
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funcionalidades do profissional pelo Smartphone

agenda do profissional  / Avaliações pendentes

Esta funcionalidade permite
que o profissional avalie sua
alocação/contratação assim
que ela estiver terminado

A agenda do profissional ajuda o recrutador a identificar quando um determinado profissional estará

disponível para novas oportunidades, encaixando as datas corretas para a nova data. PORTFÓLIO DE SERVIÇOS

 Clicando no Botão
 "Agenda"

FIM DE SEMAN

Na Agenda, o profissinal
visualiza uma Time Line das
alocações que estão em
andamento

 Clicando no Botão
 "Avaliações Pendentes"
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funcionalidades do profissional pelo Smartphone

promoções 

Nosso time busca parceiros que ofereçam algum tipo vantagem para nossos profissionais, no intuito

de contribuir com o crescimento do capital intelectual dentro da áera de tecnologia. PORTFÓLIO DE SERVIÇOS

 Clicando no Botão
 "Promoções"

FIM DE SEMAN

Basta Clicar em cima de uma
promoção que o profissional
será direcionado para o link
da empresa parceira da
plataforma



AMCOM 
ITEAM
THERA
INFOVAGAS
ALSTRA
HAZZEN
ULTRACON
ENVOLTI
LEADER
MEGAWORK
ZEROONE
STRATFORD
CPP IT SERVICES
GRUPO SELECIONAR
BLEND IT
TIFAM
FH
EVTIT
HRSOUL
DOTFOUR
ITEDGE
ASSURANCE
ABTITECNOLOGIA
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QUEM ESTÃO UTILIZANDO A
PLATAFORMA

PORTFÓLIO DE SERVIÇOS

ESSUS TECHNOGIES
TECMASTER
QUAY CONSULTORIA
FÓTON
MASTERSERVICEIT
CODEITSOLUTIONS
UX INNOVATION
VERTICAL TECNOLOGIA
DIGITALHAWK
GRUPO SELECIONAR
CONFITEC
VIRTUSRH
ACTIVEBI
GALA SOLUTIONS
FIXCONSULTING
PASQUALISOLUTION
BETTER NOW
DECISIONGROUP
DEVIRES
BR MENDES
GLOBALVEX
A&M YOURS RH
MOLLICAIT

SOAEXPERT
LOGICAL MINDS
LAN DESIGNER
SPASSU
ESSIT
AGROMANAGER
INTELIT
DREAMLABS
BASIS TECNOLOGIA
SHARK IT
IT2YOU

CONSULTORIAS

RECRUTADORES AUTÔNOMOS

JÁ SÃO MAIS DE 90 RECRUTADORES 



RODOLFO OLIVEIRA

CEO & FOUNDER
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ANA CLAUDIA

RELAÇÕES PUBLICAS

ELAINE CRISTINA

MARKETING

CONHEÇA NOSSA EQUIPE

PORTFÓLIO DE SERVIÇOS

TIME TÉCNICO

SUPORTE & DESENVOLVIMENTO
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JOB CONNECT
UM NOVO MUNDO DE OPORTUNIDADES

EMAIL

rodolfo.oliveira@jobc.com.br

CONTATO

+55 47 99130-6607

NOSSO SITE

jobc.com.br

PORTFÓLIO DE SERVIÇOS

http://www.jobc.com.br/

