
Saia do papel, descomplique 
o processo de admissão 

e deixe seu DP feliz!

Use a tecnologia a seu favor. Com o DP
empo e energia 

conferindo documentos, além de 
aumentar consideravelmente a 

performance do seu time.

Você dá alguns cliques 
'azemos o resto!



Solicite uma 
nova contratação

Com poucas informações, você inicia 
um processo de contratação. A lista 
de documentos aparece 
automaticamente e o colaborador 
recebe notificações via e-maii e SMS.
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o envio dos documentos acontece 
em nossa plataforma 100% web, 
segura e responsiva. Nada de baixar 
aplicativos. E a melhor parte, chega 
de papel!
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Processamento 
de imagens

O DP Helper possui sofisticados 
algoritmos que validam 
automaticamente a qualidade e o 
tamanho das imagens recebidas. 
Não perca tempo descartando 
imagens borradas e de baixa 
resolução. Nós fazemos isso
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Orientação e 
conferência

® ‘PHELPER

Nosso time especializado em 
documentos admissionais assistirá  
todo o processo, orientando os novos 
colaboradores e conferindo cada um 
dos documentos para que nada 
esteja faltando. Enfim, entregaremos 
um prontuário completo 
DP conclua a contratação .
também tem a opção de usar seu 
time pra isso). ^



Contratação
concluída

Agora é só fazer o gol! Os 
documentos estão prontos, basta 
finalizar a contratação.

<

(17) 3227-4428
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Nossos diferenciais
GED Guardião: O DP Helper armazena os documentos 
admissionais no melhor sistema de GED do Brasil, o 
Guardião Digital. Com nosso Prontuário do 
Colaborador, você terá controle não apenas sobre os 
documentos necessários para admissão, mas sobre 
todos os demais documentos importantes e 
periódicos, tais como: cartões de ponto, holerites, 
avisos e recibos de férias, etc. Não tenha dores de 
cabeça com processos trabalhistas, fiscalizações e 
auditorias. Se antecipe, nós te ajudaremos!

Estrutura de armazenamento:
Nossa estrutura é

te adequada ã 
LGPD! Possuímos 3 níveis de 
replicação de dados, além de 
backups diários e outras rotinas 

Você estará seguro 
em nossas mãos.



Nossos diferenciais

Integrações: O DP Helper pode ser integrado com 
qualquer solução tecnológica usada por sua 
empresa: folha de pagamento, sistema de 
recrutamento, etc. Com as aplicações se 
conversando, tudo se torna mais simples!

Assinatura eletrônica: Estamos 
preparados para assinar 
eletronicamente quaisquer 
documentos com o GSign, uma 
solução inovadora da Guardião Digital. 
Pare de imprimir Contratos de 
Trabalho, Fichas de Registro, Cartões 
de Ponto e uma lista sem fim de 
documentos. Menos papel, mais 
agilidade!


