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APRESENTAÇÃO 

 O Vagas em São Paulo (www.vagasemsaopaulo.com) é um site que tem por 

intuito divulgar vagas do estado de São Paulo e ajudar as pessoas à encontrarem seus  

empregos. Está no ar desde o dia 27/10/2015, e a cada dia cresce mais. 

 

 Nele agências de empregos e empresas tem ferramentas para divulgação de  

vagas de empregos e seleção de currículos em nosso banco de dados. 

 

 Candidatos podem além de ver nosso painel de vagas e se candidatar à elas,  

podem cadastrar currículos para que empregados vejam. 

http://www.vagasemsaopaulo.com/


ESTATÍSTICAS 

Dados de 27/10/15 a 27/04/16 

Fonte: Google Analytics 



ESTATÍSTICAS 

Média de visitas únicas por mês: 2.000 

Média de pageviews por mês: 3.700 

 O Vagas em São Paulo já obteve mais de 12 mil visitas únicas, tendo quase   

22 mil pageviews desde sua criação. 

Fonte: Google Analytics 



ESTATÍSTICAS 

Usuários cadastrados: 92 

Currículos cadastrados: 18 

Vagas cadastradas: 373 

 Dentro das ferramentas que o Vagas em São Paulo disponibiliza de maneira  

gratuita ao público, destacam-se o cadastro de currículos, de vagas e de usuários. 



REDES SOCIAIS 

 Grande parte das visitas do Vagas em São Paulo vem de alguma rede social. O  

Facebook é um grande responsáveis pelo crescimento do site. 

Twitter (http://twitter.com/VagasEmSampa): 12 seguidores 

Facebook (http://www.facebook.com/VagasEmSampa): 290 fãs 

http://twitter.com/VagasEmSampa
http://twitter.com/VagasEmSampa
http://www.facebook.com/VagasEmSampa
http://www.facebook.com/VagasEmSampa


LEITORES 

Abaixo temos um pouco do perfil dos visitantes do Vagas em São Paulo: 

Média de idade: 

 

39% tem entre 25 e 34 anos 

30% tem entre 18 e 24 anos 

21% tem entre 35 e 44 anos 

7% tem mais de 45 anos 

3% tem menos de 18 anos 

 

Quem acessa: 

 

69% Mulheres 

31% Homens 



COMO ANUNCIAR 

1° Banner 728x90 simples: Fica localizado no topo do site, com destaque maior. 

Valor: R$ 150,00 por mês. 

 

2° Banner 250x250: Fica localizado no final de cada página do site. 

Valor: R$ 50,00 por mês. 

 

3° Banner 300x250: Fica localizado em todas as páginas, na parte lateral direita do site.  

Valor: R$ 150,00 por mês. 

 

4° Banner 468x60: Fica localizado entre as vagas em nosso painel de vagas.  

Valor: R$ 100,00 por mês. 

 

5° Post-patrocinado: Post com texto sugerido pelo cliente, com propaganda direta ou 

indireta para seu produto/serviço. Anunciando nessa categoria o post será indicado em 

nossas fanpages que juntas tem mais 100 mil likes.  

Valor: R$ 200,00 por mês.  



QUEM JÁ ANÚNCIOU? 



COMO ANUNCIAR 

 Caso haja algum outro local e/ou forma de que gostaria de anunciar, podemos  

negociar outros tipos de anuncio.  

 

Fale conosco! 



CONTATOS 

E-mail: contato@vagasemsaopaulo.com 

Facebook pessoal: facebook.com/omoristas  

Fanpage: facebook.com/VagasEmSampa 

www.VagasEmSaoPaulo.com 
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