
O CLIENTE

O DESAFIO

A RESPOSTA: UMA HISTÓRIA DE SUCESSOS

AS FERRAMENTAS

A Ucall Recrutamento e Seleção é uma empresa que nasce da necessidade de responder às 
solicitações de Recrutamento & Selecção dos seus Clientes, identificando e selecionando pes-
soas de alto desempenho. A visão da Ucall Recrutamento e Seleção é ser reconhecida como 
a empresa de referência em Angola na Consultoria e Serviços em Recrutamento e Selecção.

A Ucall lançou a sua marca própria de Recrutamento e Seleção e reuniu  uma equipa experiente e especializada, que 
proporciona aos Clientes serviços de elevada qualidade no Recrutamento e Selecção de Pessoal. Para tal, necessitava de 
uma plataforma para criação de uma bolsa de CVs, centralização dos processos e respetiva gestão.

Plataforma que suporta a realização e gestão de todos os proces-
sos de Recrutamento, Seleção e Contratação de colaboradores, 
permitindo agilizar os processos e facilitar o respetivo acompan-
hamento e monitorização, afigurando-se igualmente como um fa-
cilitador no acesso à informação e na comunicação entre os vários 
intervenientes.

MÓDULOS
• Plano anual 

• Criação de processos              

• Avaliação e seleção

• Reporting

• Requisições e Anúncios

• Bolsa de CVs

• Decisão final 
e contratação

• Parametrização 
da plataforma

“Porque temos uma grande rotatividade de pessoas e como empresa que presta serviços na área de 
recrutamento e seleção, era imperativo recorrermos a uma ferramenta que celerizasse os processos 
de R&S. Encontrámos a solução nas plataformas da SQUAD”.

Patrícia Vicente, Diretora - Direção de Desenvolvimento de Capital Humano

MISSÃO CUMPRIDA

A plataforma de R&S da SQUAD incorpora um conjunto de funcionalidades,que permite uma gestão 
muito flexível dos processos. Prevê situações de recrutamento interno e externo, uma bolsa de Cvs 
em que é possível pesquisar, não só nos campos associados, mas também nos próprios documen-
tos, permitindo identificar facilmente os candidatos para a triagem.

A juntar a esta flexibilidade na gestão e avaliação dos candidatos acresce um sistema automatizado 
de comunicações, que se torna muito eficaz em grandes volumes de R&S e reportings completos. 

BENEFÍCIOS E MÉTRICAS
• Elaboração de planos anuais de 
   necessidades

     • Flexibilidade na parametrização dos   
   processos: fases e tempos

           • Reportings com dados de gestão; 
            valores por processo e função

                • Gestão intuitiva dos processos: 
                triagem, avaliação, avaliação final
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