
Guia de Publicação de Vagas nas 

plataformas do Vida &Carreira



27
INSTITUIÇÕES

1
INSTITUTO

310 MIL
ESTUDANTES

12
ESTADOS

A Ânima Educação é uma das mais relevantes organizações educacionais do Brasil, 
formada por um grupo de sonhadores que acredita em um país cada vez melhor. Para 

nós, mais do que reconhecer a educação como o melhor caminho para mudar a 
realidade das pessoas, é preciso fazer parte dessa transformação todos os dias.

ONDE ESTAMOS



IES CIDADES ESTADO

Ages
BA: Jacobina, Paripiranga, Senhor do Bonfim e Tucano. SE: 

Cidade de Lagarto.
BA e SE

UniCuritiba Curitiba PR

UniFG Jaboatão dos Guararapes e Recife PE

FADERGS Porto Alegre RS

IBMR Rio de Janeiro RJ

UniRitter Canoas e Porto Alegre RS

UNA
MG: Belo Horizonte, Betim, Bom Despacho, Conselheiro 
Lafaiete, Contagem, Divinópolis, Itabira, Pouso Alegre e 

Uberlândia. GO: Catalão e Itumbiara.
MG e GO

UniBH Belo Horizonte MG

UniFG Guanambi BA

UniSociesc Blumenau, Jaraguá do Sul, Joinville e São Bento do Sul SC

Faseh Vespasiano MG

FPB João Pessoa PB

Milton 
Campos

Nova Lima MG

UAM São Paulo, São José dos Campos e Piracicaba SP

UniSul
Araranguá, Balneário Camboriú, Braço do Norte ,Florianópolis, 

Içara, Itajaí, Palhoça e Tubarão
SC

UnP Natal e Mossoró RN

Unifacs Feira de Santana e Salvador BA

USJT
São Paulo, Cubatão, Guarulhos, Santos e São Bernardo do 

Campo
SP

ONDE ESTAMOS



A Personalização 

da Jornada

Ações de 
Relacionamento

O componente curricular Vida & Carreira é a porta de entrada do estudante
nas escolas na Ânima. É neste momento que ele conhece nossa proposta
pedagógica.

É o início da jornada personalizada dos alunos que desde o primeiro
momento são acompanhados pelo professor- tutor de V&C e então, poderão
participar do programa de mentoria, internacionalização, extensão, hub,
jornadas empreendedoras, serviços relacionados a bem estar e saúde
mental, assim como escolher UCs que fazem sentido compor a sua formação
customizando sua trajetória.



A área foi criada para apoiar e acompanhar a evolução acadêmica e a 
trajetória profissional dos nossos alunos durante todo o seu percurso de formação. 

Com uma abordagem transversal, o Vida & Carreira proporciona experiências de 
aprendizagem que estimulam competências socioemocionais e a capacidade de 

aprender durante toda a vida.

Contribuímos para a formação de profissionais dotados de visão global, com 
habilidades de liderança, de negociação, de trabalho em equipe e de inovação, 

capacitados para a tomada de decisões e para o exercício da cidadania com ética e 
responsabilidade social, abertos ao pluralismo cultural, à diversidade e ao diálogo, 
cooperativos e aptos a participar ativa, criativa e construtivamente da sociedade.

Conheça o Vida & Carreira 

Nossos Pilares

Componente 
Curricular 

Plataformas 
Vida & Carreira

Jornadas 
Empreendedoras

Programa de 
Mentoria

Gestão de 
Estágios



Plataformas de Vagas
Desenvolvimento e conexão com o mundo do trabalho. Estudantes podem 

gerenciar seu estágio de forma simples e fácil. As plataformas reúnem diversas 
oportunidades para o mercado de trabalho por meio da divulgação de vagas.

Escolha e clique na Instituição que você deseja divulgar a sua vaga e veja o 
passo a passo.



TUTORIAL

1. Escolha e clique em qual IES você deseja publicar,

2. Preencha as informações de cadastro da sua empresa;

3. Após o cadastro e aceite via e-mail, você terá acesso ao banco de
talentos universitários e ao cadastro de vagas na plataforma. Caso
deseje divulgar oportunidades em mais de uma instituição de ensino da
Ânima Educação, listadas acima, clique no menu lateral em “Instituições
de Ensino” e selecione as instituições desejadas, clicando no botão
“Conectar”.

Acesso

AGES UNISUL UNA

UNIBH USJT FASEH

UNIFG (BA)UNICURITIBA UNISOCIESC

AGES

UNP

UAM

USJT

UNISUL

MILTON CAMPOS

UNIFG

https://workability.worka.love/#/empresas/cadastro/ages
https://workability.worka.love/#/empresas/cadastro/unisul
https://workability.worka.love/#/empresas/cadastro/una
https://workability.worka.love/#/empresas/cadastro/unibh
https://workability.worka.love/#/empresas/cadastro/usjt
https://workability.worka.love/#/empresas/cadastro/faseh
https://workability.worka.love/#/empresas/cadastro/fsg
https://workability.worka.love/#/empresas/cadastro/unicuritiba
https://workability.worka.love/#/empresas/cadastro/sociesc


Cadastre suas vagas: Compartilhe oportunidades de estágios, empregos e
programas de trainee e receba atualizações das candidaturas, em tempo real.

Para cadastrar uma vaga acesse o menu lateral e clique em “Vagas”, depois
em “Cadastre nova vaga”, preencha as informações solicitadas e por fim
clique em “Salvar”.

No aviso “Tipo de divulgação”, selecione “Cadastrar vaga na workalove” caso
deseje fazer o processo seletivo dentro da nossa plataforma. Ou selecione
“Divulgar meu processo seletivo externo” caso o processo seletivo seja em
uma plataforma externa a nossa.

TUTORIAL
Cadastro de vagas



TUTORIAL
Banco de Talentos

Encontre o talento ideal: No menu lateral em “Filtro de talentos” você pode
utilizar os filtros para encontrar estudantes e egressos mais alinhados aos
requisitos das vagas.

Os algoritmos vão apresentar os estudantes em ranking e você poderá entrar
em contato com eles assim que desejar.



1. Escolha e clique em qual IES você deseja publicar,

2. Caso ainda não tenha cadastro, clique em “cadastrar”, preencha as
informações de cadastro da sua empresa;

3. Após o cadastro, você terá acesso ao banco de currículos e ao cadastro
de vagas na plataforma.

TUTORIAL
Acesso

UNP UNIRITTER IBMR

FADERGSUNIFG (PE) FPB

https://unp-laureate-csm.symplicity.com/employers
https://uniritter-laureate-csm.symplicity.com/employers
https://ibmr-laureate-csm.symplicity.com/employers
https://fadergs-laureate-csm.symplicity.com/employers
https://unifg-laureate-csm.symplicity.com/employers
https://fpb-laureate-csm.symplicity.com/employers


Cadastre suas vagas: Compartilhe oportunidades de estágios, empregos e
programas de trainee e receba atualizações das candidaturas, em tempo real.

Para cadastrar uma vaga acesse o menu lateral e clique em “Portal de Vagas”,
depois em “Publicar uma vaga”, preencha os campos solicitados e clique em
“Enviar”.

TUTORIAL
Cadastro de vagas



Gerir os candidatos: Na aba “candidatos”, você pode gerir os candidatos das
suas vagas publicadas. Você pode definir o status do candidato(a), baixar a
lista de candidatos em Excel e gerar um pacote de currículos. A pesquisa pode
utilizar filtros, tais como por vaga e por status.

Nas demais abas você encontra:

Vagas Arquivadas – vagas publicadas antigas ou que expiraram;

Vagas para Feira de Carreiras – o serviço “Vagas para Feira de Carreiras” está
temporariamente desabilitado.

Pacote de Currículos – todos os pacotes de currículos que você já gerou ficam
armazenados nessa aba.

TUTORIAL
Gestão de vagas



Banco de Currículos: No menu lateral clique em “Banco de Currículos”, aqui
você, também, pode encontrar candidatos. Os alunos e egressos utilizam o
esse serviço como forma de se colocar à disposição de todos os empregadores
cadastrados em nossa plataforma.

Use a barra de pesquisa e inicie a busca por palavras-chave. É possível refinar
a pesquisa usando a opção pesquisa avançada de currículo, fazendo uso dos
filtros desejados.

Você pode selecionar os seus currículos preferidos e gerar um Pacote de
Currículos a qualquer momento.

TUTORIAL
Banco de Currículos



1. Escolha e clique em qual IES você deseja publicar,

2. Caso ainda não tenha cadastro, selecione a opção “Cadastre-se” ou
“Login > Sou Empresa”;

3. Informe os dados da empresa e as pessoas que ela autoriza o acesso à
plataforma;

4. Após o cadastro, acesse o sistema e aproveite seu acesso às
funcionalidades do Ulife.

TUTORIAL
Acesso

UAM UNIFACS

https://app.ulifecarreiras.com.br/cadastro-login
https://app.ulifecarreiras.com.br/cadastro-login


Cadastre suas vagas: Compartilhe oportunidades de estágios, empregos e
programas de trainee e receba atualizações das candidaturas, em tempo real.

1. Para cadastrar uma vaga, acesse o menu superior e clique em “Vagas”,
depois selecione a opção “Nova Vaga”.

2. Em “Dados da empresa”, preencha os campos solicitados. Caso a
empresa cadastre uma vaga seus dados já são ficam salvos para as
futuras publicações.

3. Em “Dados básicos da vaga”, informe o cargo, a quantidade de vagas, o
tipo da vaga e onde ela será oferecida.

4. Em “Escolher as áreas de atuação e dados da vaga”, determine a área de
atuação especifica qualos cursos (estágio) ou formações (emprego) que
são aceitos pela empresa.

5. Observação: O Ulife conta com um sistema de matching e a escolha das
áreas define para quem essa vaga será recomendada.

6. Em “Informar as habilidades necessárias à vaga”, defina quais as
habilidades e idiomas que a vaga exige ou deseja.

7. Em “Configurar de exibição e contato”, informe como a empresa será
avisada quando houver um novo candidato.

TUTORIAL
Cadastro de vagas



Nos siga no Instagram

@anima.mentoria


