


O processo 
de admissão 
traz inúmeros 
desafios para 
os profissionais 
de RH e DP.



Quantidade de 
documentos a 

serem recebidos 
e validados.

Espaço cada 
vez menor para 
arquivamento.

Tempo nas 
idas e vindas de 

documentos com 
margem para erros 

e extravios.

Lançamento 
em sistemas 
com grande 

margem de erro.

Tempo no 
atendimento 

esclarecendo 
dúvidas e oferecendo 

orientações aos 
contratados.

Pessoas 
envolvidas que 

poderiam focar em 
atividades menos 

burocráticas.

E você deve 
conhecer bem 
esses desafios 
que causam 
morosidade 
no processo...



É um trabalho manual 
muito burocrático, que 
pode comprometer até 
50% do tempo desde a 
coleta até a conclusão 
do processo de admissão... 

Que pressão!



Agora, você pode contar 
com a yube. Seu processo 
de admissão 100% digital.

Inspira, 
respira e 
não pira!



Mais agilidade e segurança 
com a transformação do 
processo de admissão.
A yube acredita na combinação da 

tecnologia com serviços para simplificar 

o RH o DP e a vida das pessoas, e resolver 

problemas de forma prática com uma 

experiência humanizada. 

É por isso que a nossa plataforma de 

admissão e pré onboarding digital 

transforma o seu dia a dia com eficiência 

e, acima de tudo, simplicidade.

O contratado envia, pelo 

celular, todas as informações de 

forma simples e intuitiva, sem 

a necessidade de usar loja de 

aplicativos. Tudo sem sair de casa, 

nem tirar cópias de documentos e ir 

até a empresa.

Simples e 
eficiente. Pensa 
na facilidade!



Relaxa e deixa 
com a yube!

Veja como 
nossa plataforma 
é fácil de usar.

2. Convide o novo 
colaborador

Inclua o nome, e-mail e 
telefone do contratado e 
dispare o convite para que 
ele envie seus documentos 
e informações.

1. ATS

Após todas as etapas de 
recrutamento, contratação 
e aprovação, é possível 
fazer integração via API para 
completar o  processo dentro 
da nossa plataforma.

3.	Notificação 
com link

O contratado recebe 
a notificação de boas 
vindas e as instruções 
de como prosseguir 
com sua admissão

4. Suporte 

A plataforma possui tutoriais 
e dicas que esclarecem as 
dúvidas dos contratados. 
Além disso, existe um chat 
humanizado para auxiliar 
o contratado em todo o 
processo de admissão.



Relaxa e deixa 
com a yube!

Veja como 
nossa plataforma 
é fácil de usar.

7. Você 
acompanha tudo

Em uma única tela, você 
gerencia os contratados 
incluídos na plataforma por 
meio da interface simples e 
intuitiva. Tudo digital, sem 
papelada.

6. A yube 
recebe, confere 
e valida toda a 
documentação 

Documentos conferidos e 
validados, inclusive junto ao 
eSocial, em até 3h (horário 
comercial). Notificamos 
o contratado em caso de 
algum ajuste.

8.	Exportação 
dos dados

Após todo o processo que 
a yube faz, você extrai os 
dados validados. Temos API 
disponível que se conecta 
com qualquer sistema.

5. Envio das 
informações	e	
documentos

Na plataforma, o contratado 
tira foto dos documentos 
e preenche os formulários: 
exame admissional, abertura 
de conta, benefícios e mais. 



E a yube vai 
mais além.

Nosso fluxo de 
implantação e onboarding 
é acompanhado de perto.

Boas vindas 
em até 24h após 
contratação

Primeira reunião 
para parametrização 
da plataforma

Segunda 
reunião para 
ajustes

Na 4ª semana de 
contratação, todo o seu 
processo estará digital 
e simplificado

Em 2 semanas 
plataforma 
entregue



Inovação
Promovemos a transformação 
digital de forma humanizada 
e melhoramos a experiência 
que o novo colaborador terá na 
sua empresa, também no seu 
processo de admissão.

Personalização
Entendemos as particularidades de 
cada segmento, assim a plataforma 
pode ser customizada de acordo 
com o seu processo. Todas as 
vantagens da nossa solução do jeito 
que a sua empresa precisa!

Aumento de 
produtividade
Ganhe horas do seu time, 
liberando a equipe das 
atividades operacionais e 
repetitivas. A yube faz tudo 
para você do início ao fim.

Segurança
Garantia na validação e 
veracidade dos documentos em 
total conformidade com a LGPD 
(Lei Geral de Proteção de Dados). 
Mitigação de riscos trabalhistas!

Agilidade
Para a sua empresa e para o 
contratado,de forma intuitiva, 
afinal tudo é feito online. Chega 
de correr contra o tempo!

Atendimento 
humanizado
Empresa e contratados contam 
com chat humanizado e falam 
diretamente com especialistas no 
processo. Dúvidas, orientações ou 
problemas? A gente resolve!

Facilidade de 
gerenciamento
Tudo que você precisa – busca 
de novos colaboradores, 
documentos, processos, análises 
– em segundos na sua mão com 
apenas alguns cliques.

Contar com a yube é 
só vantagem para a sua 
empresa e sua equipe.



Veja alguns dos 
clientes que já vivem 
a transformação yube 
na sua rotina.





é simples, 
é transparente, 
é flexível, 
é humana, 
é tranquila...



Especialista em 
admissão digital 
usando tecnologia com 
serviços, simplificando 
a vida das pessoas!

Saiba mais sobre como a yube pode 

levar para sua empresa!

contato@yube.com.br

yube.com.br

https://yube.com.br/
https://yube.com.br/
https://www.instagram.com/yubebr/
https://www.youtube.com/watch?v=uEiO_3oN0PQ
https://www.facebook.com/yubebr
https://www.linkedin.com/company/yubebr/

