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Foi-se o tempo em que, para conseguir 
um emprego, o candidato tinha que 
passar horas caminhando pelas ruas 

das cidades e, de empresa em empresa, dis-
tribuía currículos. A lista telefônica não foi 
totalmente deixada de lado, mas não é mais 
a referência principal dos trabalhadores que 
procuravam nela endereços de corporações 
em busca de uma oportunidade no mercado 
de  trabalho. Não que a procura por empregos 
esteja em baixa, nem que as horas dedicadas à 
árdua missão foram reduzidas. Pelo contrário, 
ela continua mais forte do que nunca. Só que, 
atendendo a uma necessidade imposta pelas 
novas tecnologias, a forma de recrutar bons 
profissionais vem se resumindo a um simples 
cadastro na Internet. É nele que se encontram 
as melhores oportunidades do mercado atual-
mente.
 São inúmeras ofertas diariamente e, 
muitas delas, gratuitas. Ou seja, o futuro em-
pregado não precisa possuir um cadastro no 
site para acessá-lo. Basta saber procurar.
 Com o advento das mídias sociais como 
Orkut, Facebook e Twitter, a divulgação de 
oportunidades empregatícias não ficaria de fora 
das novas tecnologias. É cada vez mais comum - 
há quem acredite ser até mais eficiente -, buscar 
um candidato em algumas dessas redes. Basta 
divulgar uma vaga que, rapidamente, pipocam 
currículos.
 A vantagem para as empresas que 
optam por esse tipo de recrutamento está na 
oportunidade em olhar com atenção o perfil 

do candidato sobre diversos aspectos dentro 
da própria rede de relacionamento.
 Algumas empresas ainda recebem 
currículos em formato A4 - aqueles deixados 
pelos candidatos nas portarias ou entregues 
pessoalmente por algum colega de trabalho 
- o que, na hora de selecionar um candidato, 
acaba sendo muito mais complicado, pois tem 
que olhar com atenção para os inúmeros cur-
rículos que se encontram, geralmente, em uma 
pasta ou em alguma caixa num canto qual-
quer de uma sala. Sem contar que muitos se 
perdem pela empresa antes mesmo de chegar 
ao lugar a qual são direcionados.
 Quando um currículo chega pela In-
ternet, seja via e-mail, ou cadastro online, ele 
fica armazenado em um campo de dados, onde 
é possível fazer uma consulta por triagem ra-
pidamente, como qualificação, localidade, ida-
de, entre outros interesses. 
 Mas não é só a empresa que ganha 
tempo. Os trabalhadores também têm seus 
trabalhos reduzidos, pelo menos no que se re-
fere ao cansaço físico. Uma vez identificados 
os sites que oferecem boas oportunidades, o 
internauta nunca mais vai precisar navegar 
pela rede em busca de novos portais, já que as 
vagas são atualizadas diariamente.
 Para facilitar a difícil missão, elabora-
mos aqui um guia de sites gratuitos que ofere-
cem boas oportunidades de emprego, sobretu-
do para os Administradores. Basta conferir e 
concluir que o mercado profissional para área 
continua bem generoso.
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Grande elo de comunicação entre empresas 
e candidatos, Internet oferece as melhores 

oportunidades para Administradores

Vagas.com
www.vagas.com.br
O sistema tem mais de 900 empresas par-
ceiras anunciantes. É muito bem concei-
tuado e é considerado por muitas empre-
sas como o melhor sistema para recrutar 
candidatos. É necessário possuir cadas-
tro para ter acesso às vagas.

Infojobs
www.infojobs.com.br
Funcionando há seis anos, é um classifi-
cado de empregos on-line que oferece às 
empresas a oportunidade de publicarem, 
gratuitamente, suas vagas de emprego 
e, aos candidatos, a vantagem de cadas-
trarem seus currículos totalmente grátis, 
por tempo ilimitado.

Administradores.com
www.administradores.com.br
Muito recomendado por 10 em cada 10 
Administradores de empresa, o site reú-
ne, além das vagas de empregos (através 
de uma parceria com a empresa Catho), 
tudo sobre Administração, como textos, 
debates, teses e muitas reportagens.

Curriculum.com
www.curriculum.com.br
Por mais de oito anos, o site vem ofere-
cendo grande atratividade para quem 
busca uma vaga de emprego. Uma delas 
é a série de serviços que o sistema possui 
para auxiliar o candidato em seu cadas-
tramento e na manutenção e atualização 
de seu currículo, com o objetivo de ofe-
recer às empresas informações curricu-
lares sempre atualizadas.

Indeed
www.indeed.com.br
Possui um sistema de busca ágil e eficien-
te que permite o candidato a encontrar 
rapidamente a vaga que está procuran-
do. A empresa se apresenta como pio-
neira na utilização da metodologia de 
motores de busca e, com o lançamento 
da versão beta de Indeed em Novembro 
de 2004, se tornou imediatamente o mais 
completo serviço de busca de empregos 
da Internet.

Há muitas vagas na
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