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Âmbito

Objetivos

Destinatários

O UP Jobs é uma plataforma informática web que visa promover a saída profissional dos seus estudantes e 

diplomados fomentando a sua integração no mercado de trabalho. 

Esta plataforma pretende gerir o fluxo de procura de emprego por parte dos seus estudantes e diplomados, a oferta 

de trabalho por parte de entidades empregadoras da região, do país e até estrangeiras, bem como obter dados 

estatísticos sobre empregabilidade.

De forma simples e acessível, os utilizadores podem inscrever os seus dados curriculares nas entidades/empresas, 

ofertas de emprego/estágios.

Apoiar os alunos no processo de inserção no mercado de trabalho;

Divulgar em permanência e de modo simples as ofertas de emprego e de 

estágios para finalistas, bacharéis, licenciados e pós-graduados;

Ser um elo de ligação com as empresas e a Instituição, divulgando as suas 

ofertas de emprego e de estágios;

Promover a ligação entre o estudante, a Instituição de Ensino

e a Comunidade Empresarial;

Obter indicadores de empregabilidade.

Do lado da Procura de Emprego: estudantes, finalistas,

bacharéis, licenciados e pós-graduados da Instituição 

de Ensino;

Do lado da Oferta: empresas e Instituições, nacionais

e estrangeiras, que pretendam divulgar as suas 

ofertas de emprego e estágios;

Do lado da Instituição: gabinete de saídas profissionais, 

responsável pela monitorização da empregabilidade.
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Funcionalidades
Candidatos:
   Registo de candidatos (alunos da Instituição de ensino);

   Os candidatos podem criar um perfil com informação relevante para as empresas;

   Criação de currículos online, de acordo com CV Europeu, para concorrer a ofertas das empresas, com

possibilidade de anexar cartas de recomendação, certificados, entre outros;

   Pesquisa de ofertas por distrito, níveis de escolaridade, tipo e área de interesse;

   Visualização das candidaturas efetuadas e gestão das mesmas;

   Gestão do perfil para alterações das notificações/áreas de interesse.

Gestor do Site:
   Estatísticas diversas (filtradas por data) como cursos mais procurados, cursos mais frequentados, situações

mais comuns entre candidatos inscritos, preenchimento de vagas e resultado de votações no site;

   Acesso a todas as candidaturas efetuadas;

   Pesquisa de todo o tipo de conteúdos: ofertas, cv´s, utilizadores e candidaturas;

   Criação e edição de ofertas e currículos;

   Criação e edição de notícias e formulários para inscrição em atividades (workshops, feiras de emprego,

apresentação de empresas, etc.);

   Criação de votações a apresentar no site;

   Listagem, conteúdos e fácil edição;

   Aprovação de registos de alunos e empresas e moderação de ofertas de emprego;

   Exportação de dados para programas de folhas de cálculo.  
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 Empresas /Contactos:
   Inserção de ofertas; 

   Cada empresa/contacto gere as respectivas ofertas. Estas ofertas geram automaticamente notificações para 

os candidatos que se enquadrem no perfil pretendido;

   Registo de empresas e possibilidade de lhes adicionar vários contactos;

   Listagem de candidaturas às vagas e possibilidade desde logo, de excluir candidatos que não preencham

os requisitos;

   Cada empresa poderá dar informação acerca da ocupação da oportunidade, para possibilitar estatísticas de 

preenchimento de vagas por candidatos registados no site;

   As empresas/contactos recebem alertas sobre as ofertas a terminar para que as possam atualizar caso seja

necessário, ou até estender o limite da oferta;

   A empresa é notificada automaticamente sempre que existe uma candidatura.

Generalidade do Site:
   Utilizadores não registados não têm acesso a conteúdos, apenas a notícias generalistas

e a formulários de registo;

   Utilizadores registados têm acesso a votações e estatísticas gerais, tendo ainda

acesso a listagem de notícias, entidades empregadoras e ofertas.

Opcionais:
   Sistema de newsletter

   Aplicação para plataforma móvel (Android/IOS)

   Integração com redes sociais

   Integração com sistemas externos de autenticação 
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Previews
do UPJobs



Login

Homepage
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Curriculum Vitae

Últimas Ofertas
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Javali
A JAVALI, Open Source Systems é uma empresa Portuguesa, dedicada ao desenvolvimento tecnológico

e à comunicação digital em plataformas web e mobile. 

O nosso foco é na concretização dos objetivos dos nossos clientes. Apresentamos soluções tecnológicas que 

podem ser personalizadas e integradas com outras aplicações. Pretendemos contribuir para o desenvolvimento

e crescimento dos nossos Clientes colaborando enquanto parceiros de longo prazo. 

No core tecnológico, sempre que possível, seguimos uma filosofia Open Source, desenvolvendo com recurso

a ferramentas robustas e fiáveis.

Com sede no Madan Parque* no Monte de Caparica junto ao complexo Universitário da Faculdade de Ciências de 

Lisboa encontramo-nos a 10 minutos da cidade de Lisboa. Usufruimos do ambiente ideal para o desenvolvimento 

tecnológico e criativo. 

* Em 2011 o Madan Parque foi distinguido como a 3a Melhor Incubadora de   

   Base Tecnológica do Mundo. 

MADAN PARQUE

Rua dos Inventores

2825-182 Caparica

PORTUGAL

Tel .: (+351) 21 295 72 15

Fax.: (+351) 21 010 01 92

www.javali.pt

info@javali.pt

Plataforma de Saídas Profissionais



Produtos UPSTUDY
Software para Instituições de Ensino 
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UPHousing

UPTeachers UPEvents


