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Vagas & Marítimos

Pioneiro na área de vagas para profissionais marítimos, o portal Vagas & Marítimos
inaugura seu website de buscas com objetivo de se tornar referência no mercado.
Uma ferramenta poderosa para empresas em busca de candidatos para suas vagas e
profissionais procurando posicionamento em suas carreiras.
Fácil de acessar, fácil de buscar e fácil de cadastrar. Simples e rápido.

Com esse objetivo, o portal oferece:

• Ferramentas para anúncio de vagas.
• Banco de dados com currículos de profissionais de todo o Brasil.
• Dicas e matérias para os candidatos.
• Vagas das empresas mais conceituadas na área marítima no Brasil.
Tudo para uma ótima experiência de navegação no site.

CANDIDATOS
São enviados aos candidatos ofertas de emprego via email. Todos os candidatos tem
acesso ilimitado e grátis ao sistema para acessar as últimas vagas e receber novidades.
RECRUTADORES
Recrutadores podem postar vagas e/ou buscar candidatos para seus postos de trabalho,
criando ações via email ou anúncios específicos no próprio portal.

Espaço para anúncios

BANNER
FLUTUANTE
Área mais nobre do site,
Dimensão: 300x250 px
FORMATO: Jpg, Gif ou Swf.
Peso máximo: 25 Kb
Tempo animação até 15 segundos.

Banner
flutuante

Botão de fechar visível.

SELO
Área central do site
Dimensão: 495x62 px

Selo

FORMATO: Jpg, Gif ou Swf.

Full banner

Peso máximo: 20 Kb
Tempo animação até 15 segundos.

FULL
BANNER
Área lateral do site
Dimensão: 190x160 px
FORMATO: Jpg, Gif ou Swf.
Peso máximo: 20 Kb
Tempo animação até 15 segundos.

Espaço para anúncios

ESPAÇO
PREMIUM
A marca de sua empresa em
Espaço
premium

destaque na página inicial do
portal. Tenha visibilidade em
um portal específico para
marítimos de todo o Brasil.

Vagas em
destaque

VAGAS EM
DESTAQUE
Deixe sua vaga bem visível para

2 selo

receber o currículo dos candidatos.

3 full banner
Antes de fazer a busca, os
candidatos podem se interessar
na vaga da sua empresa primeiro.

Como anunciar?

Apenas empresas com negócios correlatos ao mercado alvo do site poderão anunciar.
Para saber se sua empresa se enquadra em nossos padrões, entre em contato com a
nossa área comercial pelo email comercial@vagasemaritimos.com.br
O Vagas & Marítimos é responsável apenas pela veiculação das peças publicitárias
recebidas e não se responsabiliza pela criação, produção e correção dos arquivos
enviados.
A veiculação de qualquer anúncio publicitário estará sujeita à aprovação prévia por parte
da equipe do Vagas & Marítimos.
O Vagas & Marítimos não se responsabiliza pelo conteúdo das páginas redirecionadas
através das peças publicitárias.

