
● Como solicitar contratação pelo site ?

Caso nenhum candidato atenda ao perfil visualmente, basta clicar em Buscar mais
estudantes, e assim, fazer a triagem de mais candidatos aptos ao perfil da vaga.

AGENDANDO UMA VISITA

Clique sobre o quadro onde consta o nome e demais informações do estudante:

Na tela seguinte aparecerá o perfil do candidato triado como: nome, código CIEE,
data de nascimento, contatos, trajeto à empresa e, se existe o Vídeo de
Apresentação, Redação, Análise Comportamental, Testes elaborados pelo CIEE e
os cursos realizados no CIEE Saber Virtual.



Após entrar em contato com o estudante, a empresa deverá indicar se o “estudante
autorizou a participação no processo seletivo.”

Em caso negativo, clique em Liberar candidato da vaga.

Em caso positivo, sinalize o SIM e, clique em Agendar na etapa, alterando para a
etapa em que o estudante foi designado. Neste exemplo, foi na Entrevista on-line.



Tanto na liberação do candidato, quanto no “aceite para entrevista”, insira um
feedback do mesmo. Avalie a comunicação, flexibilidade, dentre outros aspectos,
para que a informação possa auxiliar no processo de aprimoramento do estudante.



Ao encaminhá-lo na etapa, aparecerá a tela de agendamento, podendo a empresa
escolher o melhor dia e horário para ambas as partes, conforme pré-definido no
momento da abertura da vaga.

● Clique sobre a data, para agendar.



Importante! Perceba que o candidato, que até então estava no ítem Estudantes
Selecionados, passa a ficar em Estudantes encaminhados nas etapas, pois
conforme passo anterior, você agendou sua entrevista.

Clique em cima do candidato encaminhado, para direcioná-lo à aprovação ou
reprovação. Também, a empresa conseguirá inserir se o candidato se ausentou.



Ao aprová-lo, você deverá informar o quanto  perfil do candidato é aderente:

Ao reprová-lo, esclareça o motivo que o levou a fazer isso. Dentre os que temos de
justificativa, podemos citar: Não possui perfil comportamental; Não possui boa
comunicação verbal etc.

Ao inserir como Ausente, você pode Reagendar a entrevista com o candidato:



Partindo que houve a aprovação do candidato, insira como Aprovar e, sem seguida,
Classificar nesta Etapa.

Na sequência, mova o candidato, sendo Contratar candidato:



Mais uma vez o candidato é remanejado em sistema, desta vez para Estudantes a
contratar.

● Após remanejamento, clique em Solicitar Contratação:

Forneça os dados solicitados em tela:



E contratação será solicitada à nossa Central de Operações:

Após a solicitação pelo site, qual o próximo passo ?

Aguardar o contato da nossa central.


