ADMITE-SE.com.br
Portal-Classificados Web S.A começa a captar currículos para o portal de
empregos ADMITE-SE
A Portal-Classificados Web S.A - empresa formada pelos Diários Associados, Grupo Jornalístico
Folha de Londrina, Grupo Jaime Câmara e S.A Gazeta e que já detém os portais Vrum e Lugar
Certo - lança hoje a primeira fase de seu portal vertical de empregos, o Admite-se (admitese.com.br). Neste primeiro momento, será disponibilizada a ferramenta de captação de dados e a
expectativa é de que sejam cadastrados 50 mil currículos nos primeiros três meses do portal.
O Admite-se oferece uma ferramenta para inclusão de currículo. A inserção de dados dos
profissionais é gratuita, sem a necessidade de preenchimento de longos formulários. O internauta
faz o cadastro de seus dados pessoais e em seguida já pode fazer o upload de seu currículo no
sistema. De forma fácil e simples, ele poderá inserir suas experiências profissionais,
conhecimentos e cargos já trabalhados. Outro diferencial da ferramenta é a possibilidade de se
criar vários tipos de perfis por cadastro, possibilitando o internauta destacar experiências diferentes
para cada vaga em que se candidatar.
Para os internautas que buscam se informar sobre o mercado de trabalho, novas opções de
emprego ou desenvolvimento profissional, o Admite-se oferecerá o mais completo conteúdo para
desenvolvimento profissional, com matérias, blogs e pesquisas de mercado. Todo o conteúdo será
gerado pelos mais de 10 jornais envolvidos no projeto. O conteúdo editorial será incluído no portal
na segunda fase, no lançamento oficial. Destacam-se as matérias e artigos sobre carreira,
desenvolvimento profissional e concursos.
Para as empresas interessadas em buscar um profissional no mercado, o Admite-se oferecerá a
mais moderna ferramenta de job search do mercado nacional, além da possibilidade de colocar a
vaga disponível em qualquer dos 10 jornais participantes em poucos cliques. Os anunciantes dos
jornais participantes do projeto receberão o acesso a esta base já em agosto.
LÍDERES O portal Admite-se será a versão de internet dos classificados de empregos dos jornais
líderes em circulação e classificados impressos de 10 estados brasileiros. O objetivo é gerar,
gratuitamente, uma ferramenta simples e eficiente para cadastro de currículo e busca de
oportunidades de trabalho disponíveis no Brasil. O novo endereço visa ainda proporcionar ao
empregador uma ferramenta de fácil utilização, que busca de forma assertiva o profissional de seu
interesse.
INVESTIMENTO Foram investidos US$ 400 mil em desenvolvimento, infraestrutura e na compra
de uma tecnologia inovadora de job search chamada BrainHunter. A ferramenta é desenvolvida por
uma empresa líder em portais de recrutamento e seleção no Canadá, que gerencia, hoje, milhões

de currículos e centenas de portais de recrutamento em todo o mundo. O alto investimento foi feito
para disponibilizar um portal com o que há de mais moderno e prático em job search disponível no
mercado.
O GRUPO O Admite-se conta em seu quadro de acionistas com quatro grandes grupos de mídia
nacional. Esse grupo tem hoje dezenas de veículos de comunicação, com forte atuação no meio
impresso. São veículos que geram, mensalmente, 2,5 milhões de anúncios impressos e entregam
314 mil jornais, diariamente, chegando a 2,5 milhões de exemplares mensais em seus estados de
atuação. Atualmente, 85% do público desses veículos pertence às classes econômicas A e B.
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