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INTRODUÇÃO 

 
Nos últimos anos, surgiram temas envolvendo o processo de Recrutamento e 
Seleção (R & S) para facilitar o desafio de encontrar os melhores profissionais. 
 
O desenvolvimento de um processo de R & S estruturado é essencial, não só para 
fomentar o processo de renovação cultural e revisão da estratégia da empresa, mas 
para ajudar aos líderes e ao Recursos Humanos (RH) a trazer as pessoas certas para o 
lugar certo. Esse processo estruturado também apoia o fortalecimento da imagem 
institucional como uma empresa atrativa no mercado de trabalho. 
 
Sua correta utilização pode gerar diversas vantagens, como adequação de seus 
colaboradores a seus cargos, facilitando a motivação e a produtividade, redução da 
necessidade de treinamento, redução da rotatividade de pessoal, entre outros. 
 
Minimizar o risco de insucesso de um processo de R & S tornou-se prioridade na área 
de RH, principalmente considerando a falta de conhecimento sobre as 
características culturais e desafios das empresas. 

 

 
 
A) CONCEITO 
 
O R & S é o processo de busca, avaliação e seleção de profissionais, cujo perfil mais 
se aproxima ao conjunto de competências considerado ideal para a empresa. 
 
É um processo comparativo, que analisa cada candidato frente ao perfil necessário 
(requisitos para o cargo, conhecimentos técnicos e competências) para o cargo em 
análise e em relação aos demais candidatos. 
 
A seguir serão detalhadas as etapas do processo de R & S, com vistas a atender à 
seleção solicitada pelas áreas de negócio. 
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B). ETAPAS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 
 
B.1) Abertura de vaga 

 
 
A abertura da vaga se dará após aprovação oficial conforme critério e disponibilidade 
orçamentária de cada EFPC e alinhamento entre gestor solicitante e a área de RH, 
podendo ser motivada por uma substituição ou pelo aumento de quadro. 
 
É importante que a solicitação da vaga contenha: cargo, remuneração, área destino, 
atividades, pré-requisitos (experiência, escolaridade, conhecimentos técnicos e 
específicos, entre outros), tipo de contrato de trabalho (efetivo, temporário, 
prestação de serviço, etc.) e motivo da contratação. 
 
Em geral, as organizações trabalham com o conceito de tarefas no momento de 
divulgação de uma vaga. Contudo, atualmente além de buscar profissionais que 
possuam a experiência necessária que correspondam à entrega, outro conceito vem 
sendo adotado: o de competências. 
 
O conceito abrange as competências organizacionais e individuais (Anexo I - 

Competências), no entanto, é importante lembrar, que a empresa deve definir as 
competências necessárias para cada cargo/posição de acordo com a área de atuação e 
as estratégias corporativas. 

 
B.2) Recrutamento 
 
O recrutamento consiste na busca de profissional. 
 
1) Preparação 

 
Antes do momento da divulgação da vaga é necessário que haja a elaboração de um 
cronograma em parceria com o gestor da área solicitante, além da definição das 
ferramentas de R & S. 
 
2) Divulgação da vaga 
 
Consiste na divulgação da vaga, interna e/ou externamente, contendo os requisitos 
definidos anteriormente, por meio dos canais de comunicação utilizados pela 
entidade. 
 
3) Triagem curricular 

 
Identificação pela área de RH dos currículos recebidos que atendam o perfil solicitado, 
os quais podem ser validados posteriormente pelo gestor solicitante. 

 
Após a triagem dos currículos, os candidatos serão contatados, com o objetivo de 
ratificar o seu interesse na vaga, checar informações necessárias e convidar para 
permanência no processo. 
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B.3) Seleção 
 
Processo de escolha do(a) candidato(a) mais adequado(a). 
 
1) Preparação 
 
As etapas e ferramentas utilizadas poderão variar de acordo com o perfil da vaga e 
adequadas à entidade. 
 
De forma geral, as etapas da seleção consistem em aplicação de provas, dinâmicas, 
avaliação de habilidade e psicológicas, entrevistas e outras. 
 
2) Avaliação de Candidatos 
Conforme as necessidades e características da posição que está sendo preenchida, 
serão investigados aspectos comportamentais, habilidades e conhecimentos 
específicos. 
 
3) Ferramentas 

 
• Provas/testes 
 
As provas ou testes podem ser de assuntos gerais e/ou específicos, tendo por 
objetivo medir o grau de conhecimento técnico e prático dos candidatos. 
Exemplos: informática, cálculos, utilização de equipamentos/máquinas, redação, 
português, etc. 
 
• Ferramentas de Assessment 
 
São ferramentas que visam o mapeamento de perfil, mensurando e avaliando 
características específicas do indivíduo, suas reações a determinadas situações e 
modo de relacionar-se. 
 
Atualmente, existem ferramentas de análise comportamental, motivadores, 
inteligência emocional, entre outras dimensões, oferecidas no mercado. Sugerimos 
uma busca através de sites específicos. 
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Dicas: 

 
• O assessment poderá ser substituído por testes psicológicos, os quais só podem ser 
aplicados por Psicólogos. 

 
• Dinâmica de Grupo 

 
A dinâmica é utilizada para identificar comportamentos tais como liderança, 
capacidade para atuar em equipe, dinamismo, comunicação e outras competências 
comportamentais. 
 
É importante que seja definida a estrutura da dinâmica a ser utilizada, considerando: 
 
► Alinhamento das atividades com os aspectos a serem observados (Final da 

apostila - Avaliação de Testes Dinâmicos); 
 
► Definição do número de participantes, tempo de duração, recursos necessários, 
espaço e material; 
 
► Organização das atividades ("quebra-gelo", apresentação e exercícios); 
 
► Estabelecimento da forma de condução (alinhamento entre o condutor da 
dinâmica e os demais observadores). 

 
Exemplos: jogos que proporcionem oportunidades de integração do grupo, exibição 
de filme para solução de um problema. 

 
Dicas: 
 
• Sugere-se grupos de no mínimo 5 e máximo de 15 candidatos para melhor 
desenvolvimento das atividades. 
 
• Para grupos com número superior a 10 candidatos, o ideal é a participação de um 
observador. 
 
• Nas dinâmicas de grupo, a primeira atividade mais indicada é a utilização do Jogo de 
Apresentação, que envolve a apresentação de cada participante de forma informal, e 
que funciona como "Quebra-Gelo", fazendo com que todos os participantes se sintam 
mais descontraídos. 
 

A ENTREVISTA 
 
A entrevista busca contribuir na escolha do candidato através de perguntas que 
objetivam avaliar o perfil profissional, investigar competências, esclarecer fatos e 
impressões que surgem ao longo do processo seletivo. 
 
Para uma entrevista mais eficiente, sugere-se a seguinte estruturação: 
 
Preparação: 
 

► Elaboração prévia das perguntas a serem feitas (ver: Sugestões de Perguntas); 
 

► Definição do tempo de duração da entrevista, bem como a escolha de um local 
apropriado, que evite interrupções. 
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Abertura: 
 

► Pontualidade, mostrando respeito pelo candidato; 
 

► Criação de um clima positivo, sendo simpático e cordial na recepção, iniciando 
uma conversa geral, como por exemplo a facilidade na localização da empresa, o 
trânsito, como soube da vaga, etc. 
 
Desenvolvimento: 
 

► Clareza nas perguntas e objetividade nas respostas ao candidato; 
 

► Condução da entrevista de modo que o candidato sinta-se com liberdade para 
expressar os fatos a seu modo, evitando pré-julgamentos, suposições e conclusões 
precipitadas. 
 
Encerramento: 
 

► Disponibilidade para esclarecer dúvidas do candidato; 
 

► Explicação dos próximos passos do processo de seleção; 
 

► Agradecimento ao candidato pelo tempo dedicado à entrevista. 
 
4) Emissão de Parecer 

 
Elaboração pela área de RH de parecer sobre os candidatos, consolidando as 
informações obtidas no processo seletivo, subsidiando o gestor para a escolha do 
candidato 
(Final da apostila  - Avaliação de Entrevista de Candidato). 
 
5) Finalização de Processo 
 
A comunicação ao candidato aprovado deve conter a remuneração definida e 
possível data de admissão. Se aceito, deve-se comunicar ao gestor o encerramento 
do processo. 
 
Se o processo tiver sido conduzido por empresa externa especializada, o feedback 

formal aos candidatos não aprovados deve ser feito pela mesma e acompanhado 
pelo RH. 
 
Caso o processo tenha sido conduzido internamente, deve-se proceder a 
comunicação aos candidatos não aprovados, através de envio de e-mail de 
agradecimento pela participação e informar o encerramento do processo. 
 
Recomenda-se que para os finalistas não aprovados, a comunicação pode ser mais 
detalhada, explicitando os aspectos analisados e os pontos a desenvolver, 
enfatizando que o mesmo continua no banco de dados de candidatos para futuras 
vagas. Algumas empresas utilizam o “cadastro reserva” válido por um determinado 
tempo, em que caso haja outra vaga em que o candidato se encaixe perfeitamente, 
não há a necessidade de passar por todo processo seletivo novamente. 
 
Após o contato com todos os envolvidos no processo, é importante que a entidade 
também receba pelos canais de comunicação existentes a informação de que a vaga 
foi preenchida, explicitando o nome do novo colaborador, a área destino e um breve 
resumo sobre a pessoa e seu histórico profissional. 
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C). INDICADORES DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
 
Os indicadores permitem um acompanhamento das etapas, sinalizando ajustes 
necessários para a melhoria do processo. 
 
Exemplos: tempo gasto para realização do processo desde a abertura até a 
contratação, currículos recebidos X selecionados, candidatos selecionados X 
desistências. 

 
D). VANTAGENS E DESVANTAGENS DO 
RECRUTAMENTO INTERNO E EXTERNO 
 
FONTES INTERNO EXTERNO 

V
A

N
T
A

G
E
N

S
 Economia de tempo e dinheiro com 

recrutamento e com a integração / 
ambientação. 

Oxigena a empresa, trazendo pessoas 
que possam contribuir com ideias 
novas e experiências. 

Aderência do colaborador à cultura da 
organização. 

 

Geralmente, os custos são menores 
com a formação e capacitação dos 
colaboradores. 

Aumenta a motivação dos 
colaboradores, dando possibilidades 
de ascensão e reais oportunidades de 
evolução na carreira. 

Enriquecimento da base de dados 
de candidatos que poderão vir a 
preencher às novas necessidades da 
empresa. 

Maior assertividade na escolha do 
candidato, em função do conhecimento 
do histórico 
profissional. 

 

Análise sobre as práticas do mercado 
de trabalho 

D
E
S
V

A
N

T
A

G
E
N

S
 Possíveis conflitos entre os gestores 

das áreas envolvidas no momento da 
transferência do candidato. 

É necessário um período de 
adaptação do novo colaborador. 

Desmotivação e frustração dos 
empregados não aprovados. 

 

Há o risco de frustrar as expectativas 
de carreira dos atuais colaboradores, 
caso todas as vagas a preencher sejam 
ocupadas por pessoas externas à 
empresa, transmitindo a noção de 
estagnação nas oportunidades de 
carreira. 

 
E). RECRUTAMENTO DE PCD  
(Pessoas com Deficiência) 
 
A legislação conhecida como Lei de Cotas (lei 8.213/91) determina a inclusão de 
pessoas com deficiência no mercado de trabalho. 
 
No site do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE (http://www3.mte.gov.br/fisca_ 
trab/inclusao/lei_cotas.asp) é possível encontrar as orientações pertinentes ao tema, 
passando pelo processo de seleção até a classificação da deficiência. 
 
Acessibilidade 
 
Antes do recrutamento de um PCD, a empresa deve analisar a sua estrutura no que se 
refere às barreiras arquitetônicas e demais problemas de acessibilidade. 
Sensibilização 
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Cabe realizar programas de conscientização para os colaboradores que farão parte 
da equipe de trabalho que receberá a pessoa com deficiência. Engajar de forma 
lúdica e informativa, visando focar sempre nas competências e não na deficiência do 
profissional. 
 
Existem dinâmicas que facilitam essa integração. Se a equipe for trabalhar com um 
deficiente visual, pode-se aplicar, por exemplo, a dinâmica onde os empregados 
andem vendados e precisam utilizar outros sentidos para se comunicar. 
 

 

 
F). RECRUTAMENTO DE JOVEM APRENDIZ 
 
Regulamentada pelo Decreto nº 5.598, de 1º de dezembro de 2005, e com as 
diretrizes curriculares estabelecidas na Portaria MTE nº 615, de 13 de dezembro de 
2007, a aprendizagem proporciona a qualificação social e profissional adequada às 
demandas e diversidades dos adolescentes, em sua condição peculiar de pessoa em 
desenvolvimento, dos jovens, do mundo de trabalho e da sociedade quanto às 
dimensões ética, cognitiva, social e cultural do aprendiz. 
 
O site do MTE disponibiliza um manual com todas as informações sobre o programa 
no link - http://portal.mte.gov.br/geral/publicacoes. 
 
O processo de recrutamento destes jovens pode ser realizado através das 
Instituições chamadas de Agentes de Integração, que serão responsáveis pela parte 
educacional do Programa, e podem também cuidar da parte contratual. Para 
escolher dentre os diversos jovens encaminhados pelos Agentes, a entidade pode 
realizar Dinâmicas e Entrevistas, lembrando que este é um recrutamento para 
aprendizagem e que muitas das vezes os candidatos buscam sua primeira 
experiência profissional. 
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1. RECRUTAMENTO 
 
Definição 
 
Recrutamento é o processo de atrair candidatos capazes de ocupar vagas já 
abertas ou previstas nas empresas. Esta atividade é de extrema importância 
porque a qualidade dos empregados da organização depende da qualidade 
dos candidatos recrutados. 
 
Ao contrário do que muitos pensam, recrutamento não é uma atitude passiva 
de esperar candidatos, mas sim uma atitude ativa de despertar o interesse e 
atrair os melhores profissionais do mercado. 
 
As questões mais importantes associadas ao processo de recrutamento dizem 
respeito à correta especificação da posição de trabalho, do salário, das fontes 
de candidatos, do meio e da mensagem para divulgação do processo seletivo. 
Estes e outros pontos serão abordados nos próximos capítulos. 

 
A atividade de recrutamento e as técnicas utilizadas são bastante afetadas pela 
situação de oferta e procura das empresas por profissionais, ou seja, pelo 
mercado de trabalho, que também afeta as demais atividades da Gestão de 
Pessoas. 
 
A Tabela 1 traz um resumo desta relação, com foco nas atividades de atração 
de pessoas: 
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Tabela 1 – Mercado de trabalho e atividades de gestão de pessoas 
 

MUITAS VAGAS E POUCOS 
PROFISSIONAIS DISPONÍVEIS 

POUCAS VAGAS E MUITOS 
PROFISSIONAIS DISPONÍVEIS 

Competição entre as empresas 

pelos candidatos 

Poucas vagas e muitos 

profissionais disponíveis 

Intensificação dos investimentos 
em recrutamento para conseguir 
atrair candidatos qualificados 

Falta de competição entre as 

empresas 

Redução das exigências para 
contratação e abrandamento do 
processo seletivo 

Redução dos investimentos em 
recrutamento, pois há excesso 
de candidatos para as vagas 

existentes 

Intensificação dos investimentos 
em treinamento devido à 
necessidade de contratar 

empregados aquém do perfil 
demandado 

Maior rigor do processo seletivo 
e aumento das exigências aos 

candidatos 

 

Ênfase no recrutamento interno, 
pois o externo não proporciona o 
retorno esperado 

Redução do investimento em 
treinamento, pois é possível 

encontrar candidatos com as 
qualificações necessárias 

Desenvolvimento de políticas de 
atração e retenção de pessoal 
 

Ênfase no recrutamento externo; é 
possível conseguir candidatos 
qualificados com baixo custo 

ucas vagas e muitos 

É importante que o profissional que atua com recrutamento e seleção 
conheça e acompanhe o mercado de trabalho para poder agir proativamente 
em relação aos tipos de recrutamento e aos métodos de seleção que irá 
propor. 
 
Vamos conhecer um pouco mais sobre os tipos de recrutamento que podem 
ser utilizados. 
 

RECRUTAMENTOS INTERNO E EXTERNO 
 
O recrutamento pode ser interno ou externo. Vamos entender melhor quais 
são as diferenças, vantagens e desvantagens de cada um deles. 
 
No primeiro caso, a “fonte” de recrutamento é o “mercado interno”, ou seja, os 
próprios profissionais da empresa. Funciona por meio de promoções (quando 
o empregado concorre a cargos mais elevados) ou transferências (quando o 
empregado almeja outra posição, porém do mesmo nível de seu cargo atual). 
 
Muitas empresas optam por realizar primeiro o recrutamento interno, pois 
este é uma forma de valorizar o capital humano da empresa. É também mais 
econômico, mais rápido e uma fonte de motivação para os empregados, 
incentivando-os a permanecer na empresa (funciona como uma espécie de 
plano de carreira). 
 
Podemos dizer que este tipo de recrutamento tem boas chances de sucesso, 
visto que o profissional e seu desempenho já são conhecidos e o empregado 
já está adaptado à cultura organizacional, o que reduz o tempo de 
ambientação. Além disso, serve também como estímulo, reforçando a 
motivação das equipes que já atuam na empresa. 
 
Por outro lado, o recrutamento interno diminui a entrada de novas ideias, de 
novas fontes de contato e interfaces e de novas experiências na empresa. 
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O recrutamento externo, em contrapartida, visa atrair candidatos do mercado, 
ou seja, pessoas vindas de fora da empresa. 
 
Existem vantagens na utilização deste tipo de recrutamento, tais como o 
enriquecimento do capital intelectual da empresa, o aproveitamento dos 
investimentos em treinamento e desenvolvimento realizados por outras 
empresas e a renovação da cultura organizacional, pois traz “sangue novo” e 
novas experiências. Por outro lado, apresenta um custo mais elevado e é mais 
demorado do que o recrutamento interno. Pode ainda afetar a motivação dos 
atuais empregados caso eles não percebam oportunidades de crescimento e 
desenvolvimento na empresa. 
 
Pode-se optar também pelo recrutamento misto, que é quando utilizamos os 
dois tipos mencionados anteriormente. Ele pode ser planejado das seguintes 
formas: abrir a oportunidade internamente e, caso não sejam encontrados 
candidatos, a vaga será divulgada no mercado; abrir a oportunidade interna e 
externamente ao mesmo tempo, sendo que a vaga será preenchida pelo 
melhor candidato; abrir primeiro a oportunidade externamente e, não havendo 
candidatos qualificados, divulgar a vaga internamente. 
 
O recrutamento deve estar sempre alinhado com a estratégia empresarial, isso 
porque quando ocorre algum tipo de mudança no negócio, surgem novas 
funções, e novas fontes de recrutamento podem vir a ser necessárias para 
suprir esta nova demanda.  
 
Vamos verificar as principais técnicas e fontes de recrutamento que podem ser 
utilizadas, dependendo do perfil da vaga, das limitações das empresas e de 
outros fatores de contexto a serem cuidadosamente avaliados. 
 

TÉCNICAS 
 
Existem várias técnicas e fontes de recrutamento que podem ser acionadas. 
Vamos conhecer um pouco mais sobre algumas delas:  
 
a) Cartazes na porta da empresa: 
apresenta baixo custo e, normalmente, atrai um grande número de candidatos, 
principalmente se a empresa estiver localizada em uma área com grande fluxo 
de pessoas; 
 
b) Indicações: 
é quando se pede aos empregados que indiquem candidatos em potencial para 
as vagas. Essa técnica pode ter um custo relativamente baixo e tem um alto 
grau de confiabilidade, visto que os empregados tendem a indicar pessoas “de 
confiança”; 
 

É cada vez maior a quantidade de empresas que concedem um 
“bônus” aos empregados que indicam candidatos qualificados, que 
estão de acordo com o perfil das vagas, que são contratados pela 
empresa e que nela permanecem até o término do período de 
experiência. Esta prática é mais comum para vagas cujo 
preenchimento é mais difícil e em empresas que necessitam recrutar 
profissionais especializados. 

 
c) Pessoal dispensado: 
dependendo do motivo da saída, pode ser interessante contratar novamente 
pessoas que tenham sido desligadas. A vantagem é que estas já são 
conhecidas e conhecem as formas de trabalho e a empresa. Existem empresas 
que fizeram retornar ao seu quadro funcional profissionais dispensados 
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por aposentadoria ou por participação em programas de desligamento 
incentivado. Esse é um exemplo clássico que aconteceu na EMBRAER logo 
após sua privatização. 
 
Os novos proprietários perceberam a evasão do capital humano altamente 
especializado e a ameaça que isso representou à própria operacionalidade da 
empresa. Os ex-empregados foram procurados e receberam propostas 
tentadoras de retorno por prazo determinado. Esses técnicos recontratados 
foram responsáveis, ainda, pela formação de novas equipes técnicas durante 
o processo de substituição planejado; 
 
d) Consultorias em RH (antigamente eram mais conhecidas como 
agências de emprego): 
é frequente terceirizar o recrutamento (e às vezes também a seleção) para 
otimizar e agilizar o processo. As vantagens são o sigilo absoluto sobre a 
vaga, a apresentação de profissionais qualificados e o papel do profissional 
de GP no processo, que passa a ser o de um administrador, que planeja, 
coordena e controla as atividades de terceiros, mas não as executa 
diretamente, o que libera sua agenda para outras atividades; 
 
e) Anúncios em jornais e em revistas especializadas: 
são muito utilizados porque atraem, rapidamente, um grande número de 
candidatos. É, contudo, caro e demorado, atraindo uma grande quantidade de 
pessoas sem o perfil pretendido. Muitas empresas optam por divulgar as 
vagas em anúncios fechados, ou seja, sem o nome da empresa, visando 
minimizar a atração de candidatos fora do perfil. 
A não identificação da empresa, por outro lado, pode fazer com que 
candidatos potenciais não se sintam atraídos pela vaga por desconhecerem o 
nome do contratante; 
 

 
 
SOBRE OS ANÚNCIOS 
 

Como já foi dito,  a  redação do anúncio deve ser clara e objetiva. 
Como macete tenha sempre em mente ao fazer um anúncio a sigla 
AIDA. 
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O anúncio ainda pode ser aberto ou fechado 
 
No anúncio aberto aparece o nome da empresa na publicação. Você 
faz essa opção quando julgar que não haverá maiores problemas em 
divulgar que em sua empresa estão sendo oferecidas novas vagas. 
 
Exemplo: 

 
 

O anúncio é do tipo fechado quando não é publicado o nome da 
empresa. Você faz esta opção quando preferir manter o processo de 
recrutamento e seleção em sigilo. Novas contratações podem sugerir a 
possibilidade de demissões, o que poderia gerar um clima de 
desconfiança dentro da empresa. 
 
Exemplo: 
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Você percebeu que nos anúncios utilizados nos exemplos, foram 

solicitados aos candidatos os curriculum vitae ou simplesmente 
currículos? 
 
Pois bem, o currículo é um instrumento que traz muitas informações 
sobre o perfil profissional e pessoal do candidato. 
 
Muitas vezes os candidatos perguntam se há algum modelo específico 
de currículo, um modelo padrão facilita a sua análise. 
 
Há vários modelos de currículo disponíveis em livrarias e papelarias, 
em livros que tratam do tema Recursos Humanos, bem como na 

internet: visite o site: www.empregos.com.br 
 
O importante é que no currículo apareçam alguns dados pessoais do 
candidato como nome, endereço e telefones para contato. Também 
são importantes as informações sobre: escolaridade, cursos realizados 
e ainda dados profissionais para que você tenha idéia da experiência 
prática do candidato (quando for necessário experiência). 
 

Curriculum Vitae (modelo) 
 

DADOS PESSOAIS: 
Nome: 
Sexo: 
Idade: 
Estado civil: 
e-mail: 
Telefone (s): Residencial – celular- 
Endereço: 
 
ÁREAS OU CARGOS DE INTERESSE: 
 
FORMAÇÃO ACADÊMICA: 
1º Grau? 2º Grau? Graduação? Que período está cursando e onde? 
 
ATIVIDADES EXTRACURRICULARES: 
Cursos pertinentes ao cargo que você almeja. 
 
RESUMO DAS QUALIFICAÇÕES: 
O que você sabe fazer? 
 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: 
Onde já estagiou ou trabalhou. 
Empresa: 
Local: Admissão: Término: 
Cargo inicial: Cargo atual: 
 
Ramo de atividade: 
Principais produtos: 
 
PRINCIPAIS TRABALHOS REALIZADOS: 
Participação em seminários, congressos e palestras: 
 
REFERÊNCIAS: 

 
*Atenção: Algumas empresas exigirão documentos comprobatórios. 
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Pratique 
Observe o exemplo: 
 

 
 

Conforme o exemplo acima, pratique fazendo o anúncio das vagas 
abaixo. Em seguida compare com os modelos apresentados: 
 
1) Cozinheiro para trabalhar em um pequeno restaurante de comida 
por quilo. 
 
Precisa-se…. 
 

 

 

 
 
2) Entregador para fazer serviço com moto. 
 
Empresa seleciona…. 
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3) Recreacionista para trabalhar em uma empresa que faz festas para 
crianças. 
 
Contrata-se… 
 

 

 

 

 
 

Compare as suas respostas com os modelos abaixo. Não precisa ficar 
igual, o importante é que você verifique se esqueceu de colocar 
alguma exigência do cargo ou informação fundamental. 
 
1) Cozinheiro: 
 
Precisa-se de cozinheiro com experiência comprovada de no mínimo 1 
ano. É desejável cursos de aperfeiçoamento na área. Exige-se 
disponibilidade de tempo integral, inclusive domingos e feriados. Paga-
se salário compatível com a função e mais incentivos a combinar. 
Interessados entrar em contato pelo telefone (xx) xxx-xxxx ou 
comparecer munidos de carteira de trabalho e currículo ao endereço 
xx. 
 
2) Entregador: 
 
Empresa seleciona profissional para entrega de documentos e 
pequenas encomendas. Exige-se carteira de habilitação para moto e 2º 
grau completo. Possuir moto própria é desejável. Necessidade de 44 

horas semanais. Salário compatível com a função mais ticket 
alimentação. Interessados entrar em contato pelo telefone (xx) xxx-
xxxx ou comparecer munidos de carteira de trabalho e currículo ao 
endereço xx. 
 
3) Recreacionista: 
 
Contrata-se recreacionista para trabalhar em hotel 5 estrelas na 
temporada de verão. Exige-se candidatos concluintes ou formados em 
Educação Física ou áreas afins. Disponibilidade integral. Salário a 
combinar. Interessados entrar em contato pelo telefone (xx) xxx-xxxx 
ou comparecer munidos de carteira de trabalho e currículo ao endereço 
xx. 
 
 

 

Lembrete 

O recrutamento serve para chamar as pessoas para 
uma seleção. Quanto melhor você divulgar suas 
necessidades, maior será a chance de aparecer 
pessoas que estejam de acordo com o que você 
precisa, economizando seu tempo. 
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AINDA FALANDO DAS TÉCICAS DE RECRUTAMENTO 

 
f) Páginas (Sites) corporativas ou de empregos: 
é cada vez maior a quantidade de empresas que disponibilizam, em seus sites 
corporativos, um espaço destinado à divulgação de vagas e cadastramento de 
currículos. Existem também alguns sites que podem ser contratados apenas 
para o recrutamento de candidatos, possibilitando, inclusive, a customização da 
página com a logomarca da empresa contratante. 
 

Normalmente, quando os currículos são cadastrados em bancos 
de dados informatizados, quer seja da empresa ou de terceiros, o 
processo de triagem (de localização) de currículos se torna mais 
rápido e preciso. É importante, contudo, identificar se os 
candidatos potenciais às vagas possuem acesso e familiaridade 
com a internet, caso contrário, outra fonte de recrutamento deverá 
ser priorizada. 

 
g) Palestras em universidades ou instituições de ensino: 
é mais usual quando o objetivo é atrair candidatos mais juniores, estagiários ou 
trainees. Trata-se, ainda, de uma ação de marketing da empresa para atrair 
futuros empregados para seu quadro funcional e divulgar sua imagem no 
mercado; 
 
h) Indicação de profissionais de outras empresas: 
os profissionais que atuam com Gestão de Pessoas muitas vezes utilizam sua 
rede de relacionamentos para divulgar vagas em aberto e pedir indicação de 
candidatos; 
 
i) Listas de divulgação de vagas (na internet): 
é cada vez maior a quantidade de listas que existem para divulgação de vagas. 
Tanto as empresas ou consultorias como os profissionais que buscam uma 
nova colocação no mercado assinam estas listas em que são divulgadas as 
oportunidades.  
É um meio rápido e econômico e atinge uma grande quantidade de 
profissionais. Entretanto, não é indicado quando o públicoalvo não tem acesso 
à internet ou a correio eletrônico (e-mail) ou mesmo não possui familiaridade 
com esses recursos tecnológicos; 
 
j) Redes sociais: 
Orkut, MySpace, Facebook, Twitter, entre outros, são exemplos de redes 
sociais que também podem ser utilizadas como fontes de recrutamento. Por 
exemplo, por meio do cadastramento de vagas em comunidades de interesse 
específicas, podemos enfocar determinados perfis pretendidos para uma vaga; 
 
k) Entidades governamentais: 
existem algumas entidades do governo (como o Sistema Nacional do Emprego 
– SINE) que objetivam promover a intermediação de mão-de-obra contando 
com postos de atendimento para colocação de pessoal em todo o País. Estes 
serviços normalmente são gratuitos, atingem um grande contingente de 
pessoas, a maioria de desempregados, com maior foco na força de trabalho 
operacional. No site do Ministério do Trabalho 
(http://www.mte.gov.br/sine/default. asp) é possível consultar o endereço e os 
telefones do SINE em diversos estados e cidades do interior; 
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l) Caça-talentos (Head Hunters): 
costumam ser utilizados para a contratação de altos executivos e/ou 
profissionais especializados altamente disputados pelo mercado, 
principalmente quando se tem urgência. O valor cobrado por seus serviços 
normalmente representa um percentual da remuneração total da vaga (salário 
fixo + 13º salário + remuneração variável). 
 
Quando da contratação tanto de consultorias como de caça-talentos para 
assessorar nos processos de recrutamento mais complicados ou para vagas 
mais urgentes, é importante verificar os custos destes serviços bem como se 
existe “garantia de reposição”. 
 
Esta garantia nada mais é do que um prazo dentro do qual o prestador de 
serviços é obrigado a fazer a reposição do candidato selecionado caso ele 
desista ou a empresa perceba que ele está aquém do que é necessário para 
o adequado preenchimento da vaga. O período desta garantia varia de 
acordo com o fornecedor, podendo vigorar até o término do período de 
experiência do novo contratado. 
 
Todo o processo de recrutamento deve ser muito bem planejado para 
maximizar os resultados alcançados. No próximo item vamos aprender um 
pouco mais sobre este assunto. 
 

ESTRUTURANDO O PROCESSO DE RECRUTAMENTO 

 
O recrutamento requer um cuidadoso planejamento. O profissional de GP que 
desempenha esta atividade deve estabelecer o que a organização precisa em 
termos de profissionais e quais técnicas de recrutamento aplicar, 
considerando, também, o que o mercado de trabalho pode oferecer. 
 
O processo deve ter início somente após a identificação e a qualificação da 
necessidade de pessoal e a verificação das técnicas e fontes mais 
adequadas de acordo com as vagas em aberto.  
 
Para que o recrutamento possa ter início, é necessária uma decisão de linha, 
ou seja, o gestor deve informar à área de GP sobre a existência da vaga e 
sobre o perfil necessário para que a mesma possa ser adequadamente 
preenchida. 
 

http://www.efivest.com/


RECRUTAMENTO & SELEÇÃO  

 

 

 
 
RUA ALBERTO 

MAGNO, 300 

BAIRRO MONTESE 

FORTALEZA/CEARÁ 

60.425-235 

 

www.efivest.com.br 

 

 

Telefone: (85) 

3491.4000 

 

Whats: (85) 

9.8880.4000 

 

21 

Muitas empresas sistematizam a função de GP relacionada ao Planejamento 
de Pessoal (ou da força de trabalho) e mantêm atualizado um Quadro de 
Pessoal autorizado pela Alta Administração. Esse quadro aprovado permite às 
áreas autonomia para solicitar o “preenchimento” de suas vagas. 
 
É importante que esta comunicação seja feita de maneira formal e detalhada. A 
mera informação “preciso que você me contrate um engenheiro”, por exemplo, 
não é suficiente para dar início a um processo de recrutamento eficaz. É usual 
as empresas utilizarem formulários para esta comunicação, normalmente 
chamados de Requisição de Pessoal (RP). 
 
Cada empresa adota o modelo de RP mais adequado às suas necessidades e 
características da força de trabalho. Caso a empresa possua um manual de 
descrição de cargos, pode-se até optar por um formulário mais simples. 
 
De forma geral, as RP objetivam coletar as seguintes informações: 
 
• Título da vaga em aberto: titulação do cargo na estrutura da empresa; 
 
• Data de início: deve-se informar a data prevista para o novo empregado 
começar, pois este é um indício do nível de urgência da vaga; 
 
• Motivação da contratação: se é aumento de quadro ou se é substituição. 
Normalmente, o motivo da vaga impacta diretamente nas aprovações que 
serão necessárias para dar continuidade ao processo; 
 
• Tipo de contratação: celetista (via Consolidação das Leis do Trabalho – 
CLT), por prazo determinado, estagiário, entre outros; 
 
• Salário: qual é o valor que o ocupante da vaga receberá; 
 
• Horário de trabalho: qual é o horário de trabalho e se existe necessidade de 
disponibilidade de horário; 
 
• Disponibilidade para viagens: deverá ser informado se o ocupante da vaga 
precisa ter disponibilidade para viagens e com qual frequência; 
 
• Local de trabalho: caso seja uma empresa com vários endereços, é 
importante especificar para qual unidade é a vaga; 
 
• Escolaridade: qual é a escolaridade indispensável para o exercício da 
função; 
 
• Cursos ou habilitação: caso exista alguma necessidade específica de curso 
ou habilitação, esta informação deverá ser fornecida na RP; 
 
• Tempo de experiência anterior: quanto tempo de experiência na função é 
necessário para o adequado preenchimento da vaga; 
 
• Características pessoais: que características o candidato deve ter, deve ser 
extrovertido, ter aptidão com números, ser resistente à pressão, enfim, o que 
deve ser buscado nos candidatos em termos de características pessoais; 
 
• Atividades do cargo: que atividades específicas serão executadas, em que 
ambiente e com qual grau de exigência; 
 
• Pessoa com deficiência: deve-se identificar quais vagas podem ser 
preenchidas. 
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A Figura 1 ilustra um modelo de RP: 

 
 

 
Categoria: 

(   ) Efetivo (   ) Estagiário (   ) Temporário (até 90 dias) 
 

 
Aumento de Quadro: 
(   ) Substituição 
(   ) Previsto no orçamento 
(   ) Desligamento 
(   ) Não previsto  
(   ) Transferência 
 

 
Escolaridade: 
(   ) Ensino Médio Completo  
(   ) Superior Completo 
(   ) Superior Cursando  
(   ) Pós-Graduação 
 

Formação/Observações: 
: 

Idiomas: 
 

Informática: 
 

Conhecimentos Específicos 

Atividades a serem desempenhadas: 
 

 
Experiência Anterior Necessária: 
 

Características Pessoais: 
 

 
Recrutamento interno pode ser realizado? (    ) Sim (   ) Não 
 
 

Data: 

Aprovações: 
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A RP costuma dar início ao recrutamento, que passa por algumas fases ou 
etapas. A Figura 2 ilustra como este processo ocorre: 
 

 
 
 
Ainda que a figura 2 apresente, de forma geral, a sequência de atividades 
desde a emissão da RP por parte do requisitante até a escolha das fontes de 
recrutamento, é importante que cada empresa possua um normativo 
específico, detalhando este fluxo e papéis e responsabilidades dos envolvidos. 
 
Quando a empresa possuir responsáveis diferentes por Recrutamento e 
Seleção (R&S) e por Cargos e Salários, pode ser que a RP tenha de ser 
analisada pelos profissionais de Cargos e Salários e Orçamento antes que o 
processo de R&S tenha início. 
 
Além da RP, há outra ferramenta muito importante neste processo de 
compreensão da oportunidade em aberto – é a descrição do cargo, que fornece 
informações relevantes sobre as atividades do cargo e sobre os requisitos 
necessários ao seu ocupante. Quanto mais informações tivermos sobre o 
cargo, mais precisamente poderemos identificar as fontes de recrutamento que 
devemos utilizar. Vale ressaltar, entretanto, que nem todas as empresas 
possuem um documento com a descrição de todos os seus cargos. 
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Além de analisar a requisição de pessoal e consultar a descrição de cargos, é 
importante que o profissional que atua em Gestão de Pessoas converse com 
o requisitante, ou seja, com o “dono da vaga”, para compreender melhor o 
que é requerido pela oportunidade em aberto e o que o gestor espera do 
candidato. Este contato, que pode ser pessoal, por telefone ou ainda por e-
mail, é desejável porque pode ajudar na identificação de aspectos que, 
apesar de importantes, não foram registrados no formulário. 
 
Depois de definido se o recrutamento será interno, externo ou misto, as 
fontes em que a divulgação será feita devem ser escolhidas e o processo de 
comunicação das oportunidades deve ter início. Ao divulgar uma vaga, a 
comunicação deve sempre trazer informações objetivas e precisas sobre a 
oportunidade, a fim de que atinja o público-alvo desejado. Alguns pontos que 
devem ser mencionados ao se anunciar uma oportunidade são: título da 
vaga, local de trabalho, horário (e disponibilidade de horário e para viagens), 
como fazer para enviar o currículo (endereço completo se o recebimento for 
via papel ou e-mail/site se a remessa for feita eletronicamente), prazo para 
envio dos currículos, benefícios, experiência anterior e conhecimentos 
necessários, entre outros. 
 
Algumas empresas optam por informar, no momento do recrutamento, o valor 
do salário estipulado para a vaga; outras, ainda, preferem pedir que o 
candidato envie o currículo e informe a pretensão salarial desejada. Ambas 
as opções apresentam vantagens e desvantagens, pois podem tanto atrair 
uma grande quantidade de candidatos fora do perfil quando o salário 
informado é atrativo como atrair apenas os candidatos que aceitam receber o 
valor estabelecido pela empresa para o cargo, tornando o processo mais 
preciso e eficiente. Cabe a cada recrutador/empresa identificar a estratégia 
que julgar mais oportuna. 
 

 
Pratique 
 

Efivestiana sabe que, normalmente, quando algum gestor informa sobre a 

existência de uma vaga, a contratação deve ser “para ontem”. Já ter um 
mapeamento das principais técnicas e fontes de recrutamento, aquelas com maior 
retorno, é muito importante para agilizar todo o processo. Você tem alguma dica 

para dar a Efivestiana sobre as melhores técnicas e fontes de recrutamento para a 

vaga de Motorista? Por que você considera sua sugestão a mais adequada? 
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Currículos criativos e inovadores para se inspirar 
 
Apesar do conteúdo do currículo ainda ser a coisa mais importante, 

seu formato pode ser um diferencial na hora do recrutador selecionar 
os finalistas à vaga. Como assim? 

 
É claro que isso não se aplica a qualquer vaga de emprego. 
Dificilmente alguém que se candidatará a contador, por exemplo, 

entregará um currículo que foge do padrão. Porém, para vagas 
criativas, como para designers, ilustradores e afins, o currículo em si 

pode ser uma ótima oportunidade para mostrar o talento do 
candidato. 
 

Selecionamos abaixo exemplos de currículos que fogem do comum e 
impressionam pela criatividade em seus formatos.  

 
Confira: 
 

1. Google Maps 

O primeiro é o currículo virtual de Ed Hamilton que, através do 
Google Maps, mostra os lugares onde ele desenvolveu suas 
habilidades de escrita.    

 

http://www.efivest.com/


RECRUTAMENTO & SELEÇÃO  

 

 

 

 

 
 
RUA ALBERTO 

MAGNO, 300 

BAIRRO MONTESE 

FORTALEZA/CEARÁ 

60.425-235 

 

www.efivest.com.br 

 

 

Telefone: (85) 

3491.4000 

 

Whats: (85) 

9.8880.4000 

 

26 

2. Fluxograma 

Ao buscar um emprego na área de Marketing, Craig Baute teve a 
brilhante ideia de fazer um fluxograma direcionado a possíveis 

empregadores.  

 

3. Em tecido 

A design gráfica Melissa Washin mostrou a paixão pela costura 
em seu currículo de tecido. Poucas pessoas terão coragem de 

jogar fora um trabalho manual tão único.  
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4. Comestível  

O currículo criado por Nicholas Wrapped também é destinado 
para a área de Marketing, porém, a abordagem foi 

completamente diferente da de Craig Baute. Ele descreveu suas 
características profissionais em uma barra de chocolate. 

Certamente memorável.  
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5. Jogo online 

O programador Robby Leonardi projetou um currículo 
interativo online, no estilo de um video game. 

 

6. Amazon?  

Philippe Dubost, a fim de ocupar o cargo de gerente de vendas 

online, colocou-se no lugar de um produto à venda na 
internet. Ele criou uma página falsa, aos moldes das do 

Amazon, para expor sua experiência profissional.   

 

 

7. Página do Google 

Para galgar a vaga de web design, Eric Gandhi elaborou seu 

currículo como uma página “Você quis dizer”, do Google, que 
aparece quando o objeto de pesquisa foi digitado 

erroneamente no site de buscas. 
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8. Rolo de filme 

Ao enviar seu portfólio para a Pixar, Brian Moose teve a ideia de 

colocá-lo em uma caixa de rolo de filmes à moda antiga. 
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9. Gif 

Aspirante a jornalista, Dawn Siff mostrou como pode ser sintética no seu 

currículo em formato de Vine, no qual narra suas principais qualidades em 

apenas seis segundos.  

 

 
 

Veja o vídeo: https://mtc.cdn.vine.co/r/videos/AE1656BD-2044-4A27-849B-5877071A9354-123-

000000033ABD8EB6_1.0.3.mp4?versionId=1CytQ9TQJwMweso0I_wJXMi61DeYhX7L 

10. Slideshow 

Por fim, para conseguir o emprego de seus sonhos, Jordan 
Mcdonnell fez um slideshow sobre si.    

 

Qual deles mais chamou sua atenção?  

Fonte: https://www.administradores.com.br/noticias/carreira/11-modelos-

de-curriculos-super-inovadores/86339/ 
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2 . SELEÇÃO 
 

 
 

DEFINIÇÃO 
 
A seleção é a forma como a empresa escolhe, dentre os candidatos 
recrutados, aqueles que irão ingressar na organização. É uma  atividade de 
escolha e de decisão, diferente daquela da fase de atração, em que se 
procuram candidatos para ocuparem as vagas.  
 
Podemos dizer, então, que as atividades de recrutamento e seleção são 
interdependentes e complementares, uma alimentando a outra, pois se não 
existirem bons candidatos às vagas é porque o recrutamento foi falho. Lembre-
se que a seleção não cria bons candidatos, apenas os identifica entre os 
atraídos. 
 
A seleção é o meio pelo qual a organização busca satisfazer suas 
necessidades de profissionais, identificando as pessoas mais qualificadas para 
ocupar um determinado cargo. Isso é feito via aferição das motivações, 
experiências e características pessoais dos candidatos e comparação destas 
informações com o perfil da vaga em aberto. 
 

TÉCNICAS 
 
Existem várias técnicas para identificar características, habilidades, 
personalidade e comportamentos dos candidatos, como: 
 

(1) Entrevista: é a técnica mais utilizada e tem grande influência na 

decisão final. Pode ser realizada de forma estruturada, com um roteiro 
preestabelecido, ou de forma livre, quando não existe um roteiro a ser seguido. 
Apresenta como vantagem o contato direto com os candidatos, porém, deve-se 
tentar controlar a subjetividade inerente ao processo para conseguir um melhor 
resultado. A entrevista que é utilizada na seleção por competências será 
abordada em um item destinado a este assunto; 
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Passo-a-passo para uma boa entrevista de seleção 
 
- Analise, com antecedência, o currículo do candidato. 
 
- Planeje antecipadamente as entrevistas. Não se esqueça de verificar quais 
são as responsabilidades do cargo e as situações de trabalho. 
 
- Deixe o candidato à vontade e evite interrupções, como atender inúmeras 
vezes o telefone. 
 
- Demonstre interesse em ouvir o candidato. 
 
- Defina com antecedência as informações que você deseja extrair da 
entrevista para não dispersar a conversa. 
 
- Evite perguntas constrangedoras ou polêmicas. Como por exemplo “qual o 
time que você torce?”, ou “qual a sua opinião sobre o político tal?”. 
 
- Utilize perguntas abertas para que o candidato possa lhe contar 
experiências ou alguma situação específica para que você conheça um pouco 
mais das habilidades e atitudes da pessoa que você está entrevistando. Faça 
perguntas como: “Você trabalhou na HC Ltda. durante 3 anos. Conte-me 
como foi a sua experiência.” 
 

 
 
Planejando a entrevista de seleção passo-a-passo 
 
Antes de iniciar a entrevista propriamente dita, converse um pouco com o 
candidato para “quebrar o gelo” (deixar o candidato mais relaxado, sentindo-
se à vontade). Exemplo: “Hoje amanheceu um dia muito bonito, como você 
está se sentindo?”. 
 
Após o “quebra gelo” é interessante explicar ao candidato sobre o processo 
de entrevista. Esclareça que a entrevista será como uma conversa para que 
você e o candidato se conheçam um pouco melhor, informe ao candidato, 
que em caso de dúvidas, ele poderá fazer perguntas a qualquer momento. 
 
Se preferir, você pode iniciar a entrevista perguntando algumas coisas sobre 
a educação formal. Exemplo: “Você fez curso técnico 3 em 1 no  EFIVEST. 
Por que escolheu esse curso? Você pretende seguir a carreira técnica? Você 
pretende prosseguir com os seus estudos fazendo algum curso de nível 
superior?” 
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Depois siga para a experiência profissional. Normalmente as pessoas colocam 
no currículo as três últimas experiências. Solicite ao candidato que ele faça um 
breve relato das experiências anteriores. 
 
Pergunte ao candidato sobre os objetivos dele como profissional. 
 
Pergunte para o candidato como ele pretende alcançar tais objetivos, 
caso seja contratado para trabalhar na sua empresa. 
 
Termine a entrevista abordando assuntos relativos ao lado pessoal como 
família, vida social, lazer. Exemplo: “O que você mais gosta de fazer nos 
momentos de lazer?” ou “Você pratica algum esporte ou gosta de viajar?… 
Conte-me sobre a sua última viagem.” 

 

Reflexão: 
No momento de fazer a escolha do melhor candidato para 
fazer parte do seu time, podem surgir algumas dúvidas. 
Como por exemplo, você prefere: 
 

Contratar alguém Com ou Sem experiência? 
 

 

Isso vai depender muito da sua  
necessidade no momento. 
Veja os dois exemplos a seguir. 

 
Exemplo 1: 
 
O Rogério montou uma agropecuária e estava precisando de um 
atendente, cursando ou com segundo grau completo, que gostasse de 
trabalhar com o público e tivesse disponibilidade para 40 horas 
semanais. Salário fixo, mais comissões. 
 
Rogério optou por não exigir experiência anterior, ele prefere contratar 
alguém a quem ele possa ensinar os macetes do ramo de negócios 
em que atua. 
 
Exemplo 2: 
 
Já a Fernanda montou uma pequena confecção e está precisando de 
uma costureira que tenha experiência para trabalhar com brim. Como a 
necessidade dela exige uma certa urgência, não há tempo de preparar 
alguém, tem que procurar alguém pronto no mercado. 
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SUGESTÃO DE PERGUNTAS PARA ENTREVISTA 
 
Comprometimento 

• Conte-me sobre alguma vez em que você defendeu a empresa de ataques internos 
e externos. 
• Conte-me sobre algum resultado inesperado, que tenha ultrapassado as 
expectativas. 
 
Habilidade Profissional 
• Quais são os motivos do seu sucesso nesta profissão? 
 
Capacidade de Adaptação 
• Descreva uma situação em que foi criticado o seu trabalho ou uma de suas ideias. 
• Você já teve dificuldades para lidar com pessoas? 
• Com que tipo de pessoas você gosta de trabalhar? Com que tipo de pessoas você 
não gosta de trabalhar? 
• Conte-me sobre uma situação na qual sua participação foi importante para 
solucionar um problema de relacionamento entre integrantes da equipe. 
 
Comunicação 
• Conte-me sobre a negociação mais importante e o melhor resultado que você 
obteve. 
• Conte-me uma situação em que uma comunicação ou informação sua foi 
compreendida de forma errada, gerando consequências desagradáveis. O que você 
fez? 
 

Iniciativa/Liderança 
• Fale de um acontecimento que foi um desafio real para você. Como você venceu 
o desafio?  
• Em que aspecto o seu procedimento foi diferente de outros colegas? 
• Você é capaz de citar um exemplo que mostra a sua iniciativa e disposição para 
o trabalho? 
 
Comportamento Ético 
• Com que problemas você se defronta em seu trabalho e o que você faz para 
resolvê-los? 
 
Maturidade Emocional 

• Descreva um problema difícil que você teve que enfrentar. 
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• Cite alguns trabalhos que são difíceis para você. Por que eles lhe causam 
dificuldades? 
• Quais são as suas maiores realizações? 
 
Motivação para o Trabalho 

• Cite algumas das atividades em que você se ocupou durante mais tempo em seu 
último emprego, e explique o porquê disso. 
• Como você agiu quando percebeu pessoas desanimadas ao seu redor? 
• Conte-me uma situação em que você motivou positivamente as pessoas. 
 
“Geral”: 
• Caso seja necessário, aceita trabalhar estendendo o horário de trabalho e/ou nos fins 
de semana e feriados? 
 
• Fale um pouco sobre você, cite algumas qualidades. 
 
• O que você faz no seu tempo livre, tem algum hobby (lazer)? 
 
• Como é seu convívio familiar? (Mora com quem?) 
 
• Quais são seus objetivos para o futuro, onde/como deseja estar daqui a alguns anos? 
 
• Quais são suas expectativas ao iniciar um novo emprego? 
 
• Qual foi a decisão mais difícil que tomou até hoje? 
 
• Considera-se capaz de trabalhar sob pressão e com prazos definidos? 
 
• Como você acredita poder contribuir para a Empresa com a sua contratação? 
 
• Você considera possuir iniciativa no desempenho de suas atividades? 
 
• Fale um pouco de seus empregos anteriores, de sua experiência profissional. 
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AVALIAÇÃO DE PERFIL – Exemplos de perguntas com orientação nas 

respostas. 
 
1. A sua última empresa fazia avaliação de desempenho? 

Se a resposta do candidato for positiva, pergunte, então, o que a última avaliação dizia a 
respeito do potencial do profissional entrevistado. Se a resposta for não, solicite para 
que a pessoa diga o que o seu antigo avaliador diria. 
 
2. Vamos fingir que você conseguiu o emprego, passaram-se três meses e nós 
chegamos à conclusão de que não funcionou. Por que você acha que isso 
aconteceu? 

Nesse momento, o entrevistador deve ficar atento às justificavas apresentadas pelo 
candidato. 
Ele pode revelar alguns defeitos ou até mesmo qualidades importantes que não havia 
mencionado antes. 
 
3. Pense em um ótimo ex-colega. Me fale sobre essa pessoa e diga por que ela 
te ajudava. Descreva também alguém que você respeitava e que era bom no seu 
trabalho, mas que você achava que sugava sua energia e que você tentava 
evitar no trabalho. Por que ela não ajudava seu estado de espírito? 

Em situações como essa, o candidato irá refletir sobre o que ele gosta em um ambiente de 
trabalho e também o que ele não tolera nos colegas. Com essas informações, você saberá se 
encontrou ou não o profissional ideal para a vaga. 
 

4. Que legado você quer deixar nesta empresa? 

Por meio da resposta, os recrutadores avaliam o perfil profissional do candidato e o que ele 
prioriza. "A resposta pode ser: aumentar o faturamento; formar pessoas; criar um projeto 
inovador. Cada uma delas sugere um perfil: analítico, voltado para pessoas ou criativo". 
 
5. Entre seus amigos, como você é lembrado? 

Por meio dessa pergunta, o candidato é chamado a discorrer sobre suas qualidades e 
defeitos e a mostrar como lida com a visão que outras pessoas têm dele. "Podemos avaliar 
como ele transita entre os demais e sua habilidade nos relacionamentos interpessoais, 
observando, por exemplo, se o candidato fica na defensiva quando os outros falam dos 
defeitos que enxergam nele". 
 
6. O que você sabe sobre si mesmo hoje que não sabia há cinco anos? 

Essa é uma pergunta que apura o grau de autoconhecimento do candidato. Quem não tem 
essa preocupação pode simplesmente dizer que aprendeu inglês, por exemplo. Mas aquele 
que busca o autoconhecimento tende a dar um exemplo de decisão que tomou com base em 
experiências anteriores. Pode ser uma resposta como: "Descobri que definitivamente não 
quero carreira acadêmica porque já trabalhei num projeto do tipo na faculdade e vi que não é 
para mim". 
 
7. Qual a decisão mais difícil que já tomou em sua vida? 

O grau de maturidade do candidato e a forma como faz suas escolhas são investigados nessa 
pergunta. Essa decisão foi difícil mesmo? O que ele levou em conta ao tomar essa decisão? 
Do 
que precisou abrir mão? Esses são alguns pontos que estão por trás da questão e que devem 
ser observados. 
 
8. Conte uma situação em que precisou trabalhar com uma pessoa difícil. 

Esse tema analisa a capacidade do candidato de trabalhar em equipe, sua habilidade de 
conviver com a diversidade e sua flexibilidade. "Vamos observar, por exemplo, se ele tentou 
entender o ponto de vista da outra pessoa, por que ela agia da forma que o incomodava, ou 
se apenas impôs sua ideia, desconsiderando a forma de pensar do outro". 
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PRINCIPAIS TIPOS DE ENTREVISTA DE EMPREGO 

Existem muitos artigos que discutem sobre a entrevista de emprego na ótica 

de quem será entrevistado, buscando ensinar macetes para que eles possam 

se comportar de acordo com o esperado pelos entrevistadores, neste texto 

vamos analisar a entrevista de emprego da ótica do departamento de 

recrutamento e seleção ou recursos humanos de uma empresa. 

O processo seletivo inicia-se no preenchimento da requisição de pessoal e 

análise da descrição do cargo, após a aprovação do processo, o 

departamento responsável realiza a divulgação da vaga, quando os 

currículos chegam, eles são analisados e classificados  de acordo com as 

competências técnicas apresentadas nele, ou seja, o conhecimento 

(formação) e as habilidades (experiência profissional), utilizando como base 

a descrição do cargo. 

O próximo passo é a entrevista de seleção, considerada a principal etapa do 

processo, é neste momento que o candidato sai do papel (currículo) e 

ganha vida, seja pessoalmente ou virtualmente. Existem várias formas de 

aplicar esta entrevista, a escolha do melhor tipo depende da cultura da 

empresa e do cargo em aberto, seja qual for o tipo, o processo se resume 

na abertura, quando o entrevistador recebe o(s) candidato(s), se apresenta, 

mostra a estrutura física da empresa, e encaminha-o(s) para uma sala 

reservada onde será realizada a entrevista. 

Em seguida apresenta uma breve descrição da empresa, incluindo missão, 

visão, valores, principais produtos, entre outras informações que julgar 

pertinente. Pede que ele(s) se apresente(m), informando nome, idade, 

formação, e por que se candidatou a vaga. No próximo passo o 

entrevistador apresenta a descrição do cargo, quantidade de vagas, 

benefícios e faixa salarial, entre outros dados relacionados ao processo. 

Depois é realizada a pesquisa, quanto o entrevistador faz perguntas 

predefinidas visando comprovar a veracidade das informações que constam 

no currículo, e identificar o perfil do(s) candidato(s). Em seguida acontece 

a troca, quando o(s) candidato(s) tem abertura para tirar dúvidas em 

relação à vaga e a empresa. E por fim, o fechamento, neste momento o 

entrevistador fornece um feedback ao candidato sobre sua performance no 

processo, e indica as próximas etapas. 

Abaixo segue uma pequena descrição dos principais tipos de entrevista de 

seleção utilizada atualmente: 

Entrevista por e-mail: o entrevistador envia para o candidato uma 

pequena descrição da empresa e da vaga, em seguida busca informações 

básicas como pretensão salarial, disponibilidade de horários, estado civil, 

quantidade de filhos, carteira de habilitação, entre outros, visando 

confirmar ou complementar as informações que constam ou faltam no 

currículo do candidato. 
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Entrevista por telefone: o entrevistador primeiramente se apresenta, 

em seguida faz perguntas ao candidato relacionadas ao currículo, também 

visando confirmar ou complementar as informações que constam no 

documento. 

Entrevista de RH: o entrevistador atende o candidato pessoalmente, 

apresenta à estrutura física da empresa, os valores organizacionais e as 

informações pertinentes à vaga, e realiza as perguntas descritas nos tipos 

de entrevistas anteriores, ou seja, as entrevistas por e-mail ou por telefone 

são formas rápidas de aplicação da entrevista de RH, cujo objetivo é 

confirmar a veracidade das informações que constam no currículo do 

candidato. 

Entrevista comportamental: o entrevistador atende o candidato 

individualmente, questionando sobre suas experiências passadas em outros 

trabalhos, onde o candidato deve apresentar na resposta o contexto, ação 

e resultado conquistado. Esta entrevista visa identificar as competências 

comportamentais do candidato, como, por exemplo, se ele sabe trabalhar 

em equipe. Nesta entrevista também pode ser aplicado um teste de 

personalidade ou dinâmica de grupo com o auxilio de um psicólogo, para 

confirmar as competências identificadas. 

Entrevista técnica: o entrevistador também atende o 

candidato individualmente, mas neste caso o entrevistador é o solicitante 

da vaga, ou seja, o futuro superior imediato do candidato. Ele deve 

questionar ou testar os conhecimentos e habilidades do candidato, ou seja, 

as competências técnicas, visando identificar se ele realmente conhece e 

aplica “corretamente” as ferramentas, métodos ou programas utilizados 

na execução do trabalho, como, por exemplo, na área de TI um 

candidato ao cargo de desenvolvedor de sistema deve conhecer a 

linguagem de programação que será utilizada pela empresa, neste caso 

o entrevistador vai realizar perguntas específicas sobre esta linguagem. 

Também pode ser realizada uma simulação de trabalho para 

complementar a análise do candidato. 

Entrevista de caso: o entrevistador apresenta ao candidato um 

problema real para que ele possa resolvê-lo ou simula o dia a dia do cargo 

em questão, como, por exemplo, para o cargo de vendedor, ele pede 

para o candidato executar um processo de venda por telefone, visando 

analisar sua postura, comportamento e técnicas de abordagem. 

Entrevista em grupo ou coletiva: o entrevistador reúne 05 ou mais 

candidatos dentro de uma sala, buscando investigar o comportamento 

deles em atividades em grupo. Após receber os candidatos, o 

entrevistador fala sobre a empresa e a vaga em aberto, pede que cada um 

se apresente, e faz alguns questionamentos chaves, como, por exemplo, 

como você pode contribuir para empresa? Ou ainda, porque você se 

candidatou para esta vaga? Neste tipo de entrevista são aplicadas 
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dinâmicas de grupo ou jogos empresariais para confirmar as informações 

coletadas verbalmente. 

Entrevista com vários recrutadores ou paredão: ao contrário da entrevista 

coletiva, agora são vários entrevistadores, incluindo o pessoal do RH e 

outras pessoas envolvidas diretamente com a vaga, como, por exemplo, o 

superior imediato e os membros do departamento onde candidato irá 

trabalhar. Neste caso, todos os entrevistadores fazem perguntas a um único 

candidato, visando identificar seu comportamento diante de situações de 

pressão e estresse. 

Entrevista “on campus”: o entrevistador vai até o ambiente educacional 

dos candidatos, normalmente quando é estágio ou trainee, para conversar 

com os estudantes e identificar os que têm compatibilidade com o perfil do 

cargo. 

Entrevista em inglês: o entrevistador faz toda a entrevista em inglês, visando 

identificar ou comprovar o nível de fluência do candidato em inglês ou em 

outra língua especifica. 

Entrevista de estresse: o entrevistador cria um ambiente hostil, 

fazendo muitas perguntas aleatórias sem tempo para resposta, longas 

pausas, perguntas sem respostas exatas, tudo isso com o intuito de testar os 

candidatos e analisar suas reações para, a partir disso, determinar se o 

profissional estará capacitado para a função e preparado para enfrentar a 

rotina, pressão, desafios etc. 

Vídeo entrevista: neste caso, o candidato grava um vídeo de 05 minutos 

descrevendo seu currículo e respondendo perguntas pontuais já pré-

escolhidas pelo entrevistador, este processo normalmente realizado por 

empresas especializadas. 

Entrevista online: o selecionador realiza a entrevista por meios eletrônicos, 

como Skype, Hangout, videoconferência, entre outros. É uma forma rápida 

e barata de selecionar candidatos, mas não substitui o olho no olho, por 

isto, deve fazer parte apenas da primeira etapa do processo seletivo. 

Empresas de pequeno porte costumam aplicar apenas a entrevista de RH ou 

a entrevista técnica, as de médio porte aplicam também a entrevista 

comportamental, já as grandes empresas podem aplicar todos os tipos de 

entrevista mencionados, neste caso, devem ser levadas em consideração as 

competências comportamentais e técnicas exigidas para o cargo, visando 

garantir a efetividade do processo. 

Gostou deste assunto?? Então, pesquise mais sobre ele, existem vários livros 

interessantes que descrevem detalhadamente o processo de recrutamento e 

seleção. 
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Pratique 
 

No exercício a seguir, EFIVESTIANA que tem um escritório de 
arquitetura, está procurando por um técnico em edificações para 
auxiliar nos projetos de casas e edifícios. 
 
Perfil desejado: formação em curso técnico de edificações, de 
preferência sem experiência anterior, disponibilidade para 40 horas 
semanais. 
 
Faça uma lista de prioridades para Efivestiana, colocando na coluna 
Classificação o número 1 para o dandidato que seria o primeiro a ser 
contatado para a admissão, 2 para o segundo, 3 para o terceiro e 
assim sucessivamente. Coloque 0 (zero) para aquele candidato que 
você desclassificaria no processo de seleção: 
 

Classificação  Candidato Perfil 

 
Fernando do 
Amaral 

Está cursando o curso técnico em 
edificações, não possui experiência anterior, 
possui disponibilidade para 40 horas 
semanais.  

 
Letícia dos 
Santos 

Segundo grau completo (não é técnico), não 
possui experiência anterior, possui 
disponibilidade para 40 horas semanais. 

 
Cristiano de 
Souza 

Formado no curso técnico de edificações, 
com experiência de 2 anos, possui 
disponibilidade para 40 horas semanais. 

 
Airton 
Cerqueira 

Formado no curso técnico de edificações, 
não possui experiência anterior, com  
disponibilidade para 20 horas semanais. 

 Aline Silveira 
Segundo grau completo (não é técnico), não 
possui experiência anterior, possui 
disponibilidade para 40 horas semanais. 

Gabarito sugerido: 3, 0, 2, 0, 1. 

 

 

Lembrete 

A seleção é um processo de escolha, por isso é 
fundamental que você tenha clareza do que necessita 
para montar o seu time (perfil desejado). Assim você 
evita desperdícios de tempo e dinheiro. 
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ANALISANDO OS CASOS... 
 
Jorge precisava de um vendedor de informática com conhecimentos 
especializados na área.  
 
Então, como ele não queria perder muito tempo, procurou as escolas 
que dão cursos profissionalizantes como técnicos de manutenção, 
administradores de rede, programadores e outros. 
 
Elizabete necessitava de uma atendente para a loja “A Saborosa”. Ela 
explicou que não havia necessidade de ser um profissional tão 
especializado quanto o do Jorge.  
 
O importante para ela era que a pessoa tivesse outras habilidades como 
saber se comunicar e ser cordial com os clientes. Elizabete procurou 
candidatos junto ao Sine e colocou um cartaz na porta da empresa com 
os dizeres “Precisa-se de atendente”. 
 
Antônio precisava contratar um padeiro. Ele encontrou um pouco de 
dificuldade porque não existem tantas escolas de formação de padeiros 
como ocorre no caso do técnico de manutenção de computadores. 
 
Para tentar aumentar as chances de encontrar uma pessoa para a vaga 
Antônio fez anúncios na rádio e no jornal. 
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Pode continuar? 
Teste os conhecimentos adquiridos: 
 
Questão 1  
Assinale a alternativa correta. Posso definir Recrutamento como: 
a) um processo no qual eu escolho pessoas para trabalhar na minha 
empresa. 
b) Uma técnica especial utilizada pelo exército. 
c) Técnicas que eu utilizo para informar ao mercado que minha 
empresa possui vagas disponíveis. 
d) Uma forma de demitir pessoas na empresa. 
 
Questão 2  
Assinale a alternativa correta. O perfil desejado pode ser entendido 
como: 
a) Características gerais que definem o tipo de profissional que quero 
contratar para a minha empresa. 
b) Características que definem como o profissional deve se vestir. 
c) Características genéticas do profissional que quero contratar para a 
minha empresa. 
d) Características sócio-econômicas de profissionais de uma 
determinada área de atuação. 
 
Questão 3  
Assinale a alternativa correta. O processo de seleção consiste em: 
a) Comunicar para o mercado que minha empresa possui vagas 
disponíveis. 
b) Escolher um candidato para ser contratado. 
c) Fazer anúncios em jornais e revistas. 
d) Fixar cartazes em murais e lugares públicos. 
 
Questão 4  
Assinale a alternaiva correta. Assinale o que não pode acontecer na 
entrevista de seleção: 
a) Analisar com antecedência o currículo do candidato. 
b) Não prestar atenção no que o candidato está falando. 
c) Deixar o candidato se sentir à vontade. 
d) Evitar assuntos polêmicos. 
 
Questão 5  
Assinale a alternativa correta. São técnicas de seleção: 
a) Análise de desempenho e avaliação de critérios. 
b) Anúncios no jornal, revistas e rádio. 
c) Análise de currículo e entrevista de seleção. 
d) Análise de salários e avaliação de comportamento. 
 
Questão 1: Letra C – Questão 2: Letra A – Questão 3: Letra B – Questão 4: Letra B – Questão 5: Letra C 
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AINDA FALANDO DAS TÉCNICAS DE SELEÇÃO, 
TEMOS TAMBÉM: 
 
 

(2) Provas de conhecimentos: indicadas quando se deseja 

comprovar se os candidatos detêm os conhecimentos exigidos pelo cargo.  
Podem ser de conhecimentos gerais (como cultura, atualidades, português e 
redação) ou de conhecimentos específicos (como matemática financeira, 
inglês, contabilidade, direito, entre outras); 
 

(3) Testes psicológicos (psicométricos ou de personalidade): 

utilizados quando se objetiva identificar aptidões, prever o comportamento dos 
candidatos em determinados ambientes ou revelar as características das 
pessoas no que diz respeito ao caráter e temperamento. Podem ainda 
pesquisar traços como equilíbrio emocional, frustrações, interesses e 
motivação. Normalmente, não são testes eliminatórios nos processos e só 
podem ser aplicados por psicólogos; 
 

(4) Simulações ou dinâmicas de grupo: avaliam o 

candidato como componente de um grupo, a fim de analisar e diagnosticar 
seus comportamentos como ser social. 
 
É importante considerar que provas e testes devem ser usados somente 
quando legítimos para a finalidade para a qual estão sendo utilizados, ou seja, 
quando se pode prever, por meio da aplicação dos mesmos, que os candidatos 
que se classificam bem terão maior probabilidade de desempenhar 
eficientemente as atividades do cargo. O uso aleatório de testagem durante o 
processo seletivo pode levar a erros na escolha final; deve-se testar apenas o 
que for relevante para a função em aberto, caso contrário candidatos muito 
bons poderão ser eliminados. 
 
Na maior parte das vezes, diferentes técnicas de seleção são utilizadas em 
conjunto, pois cada uma fornece informações que são complementares. Assim 
sendo, quanto maior a quantidade de técnicas empregadas, maior será a 
probabilidade de se acertar na escolha do candidato mais adequado à posição 
em aberto. 
 
Quanto mais alto (importante) for o cargo, quanto maior for seu impacto no 
alcance dos resultados da empresa, maior cuidado deve-se ter no momento da 
seleção. Nestes casos, é usual optar pela aplicação de uma maior quantidade 
de técnicas de seleção ou mesmo adotar os serviços de um Caça-talentos 
(Head Hunter ou Empresas de hunting) para cargos muito especiais, pois uma 
escolha inadequada pode gerar grandes prejuízos para a empresa. 
 
Em contrapartida, quanto mais técnicas forem aplicadas, maior será a demora 
no preenchimento da vaga e possivelmente maior será o custo para seu 
preenchimento. 
 
Apesar de as técnicas de seleção não terem de ser aplicadas em uma ordem 
específica, é comum que sejam utilizadas mais ou menos na mesma sequência 
para minimizar gastos financeiros e otimizar o tempo investido na seleção. 
 
Assim, usualmente se aplicam, primeiro, as provas de conhecimentos gerais e 
específicos para aqueles que tiveram seus currículos selecionados em um 

http://www.efivest.com/


RECRUTAMENTO & SELEÇÃO  

 

 

 

 

 
 
RUA ALBERTO 

MAGNO, 300 

BAIRRO MONTESE 

FORTALEZA/CEARÁ 

60.425-235 

 

www.efivest.com.br 

 

 

Telefone: (85) 

3491.4000 

 

Whats: (85) 

9.8880.4000 

 

44 

primeiro momento. Os aprovados nesta etapa são convocados para 
dinâmicas de grupo e/ou realização de testes psicométricos ou de 
personalidade. 
 
A esta etapa, segue-se a entrevista com a área de Gestão de Pessoas e, 
finalmente, a entrevista com a área requisitante, também conhecida como 
entrevista técnica. Muitas vezes, depois desta última entrevista, segue-se 
uma prova prática para verificar empiricamente a experiência do candidato. 
 
Além de entrevistarem candidatos, os requisitantes, por vezes, comparecem 
às atividades de dinâmicas de grupo, pois estas permitem que mais 
candidatos sejam avaliados em menor tempo. Além disso, a atuação das 
pessoas em grupo permite a percepção de características que poderiam 
passar despercebidas em uma entrevista. 
 
No final do processo seletivo, é a área requisitante que deve decidir quem é o 
candidato mais apto para ocupar a vaga. A área de GP aconselha, orienta, 
utiliza técnicas e instrumentos especializados para aferir conhecimentos, 
traços de personalidade e comportamento, porém não é dela a decisão final 
sobre quem deve ser admitido.  
 
Uma técnica de seleção que tem se mostrado uma tendência é aquela que 
toma como base as competências do candidato.  
 
Vamos conhecer um pouco mais sobre este assunto na sequência. 
 

Seleção por Competências 
 
Atualmente, muito se tem comentado sobre competências, quer seja sua 
gestão, sua utilização em seleção e remuneração ou em outras práticas de 
Gestão de Pessoas. 
 
Estes assuntos têm sido foco de discussões entre acadêmicos e 
profissionais. O próprio Joel Dutra, uma das referências sobre o assunto no 
Brasil, reconhece a complexidade da aplicação deste conceito. 
 
Entretanto, na avaliação de desempenho, por exemplo, a abordagem da 
avaliação por competência está em franca evolução. Hoje, os cruzamentos 
entre competência (perfil) e desempenho (performance) têm ajudado os 
gestores na tarefa de gerir suas equipes, proporcionando desenvolvimento e 
capacitação, possibilitando escalonamentos (rankings) para promoções e 
identificando potenciais, entre outras ações. 
 
A seleção por competências também tem sido cada vez mais utilizada e, 
mesmo sem um consenso conceitual e metodológico sobre o assunto, várias 
empresas têm relatado resultados positivos com sua aplicação. 
 
Para fins de seleção por competência, utilizaremos o conceito de 
competência de acordo com a concepção dos autores de origem norte-
americana McClelland e Spencer, apresentada por Dutra (2008), que 
consideram o termo como o conjunto de qualificações que permite que o 
empregado tenha um desempenho superior em uma atividade ou situação. 
 
Aqui no Brasil essa abordagem foi disseminada nos anos 1980 e 1990, dando 
origem à concepção de competência como o conjunto de conhecimentos, 
habilidades e atitudes necessárias para um bom desempenho em um 
determinado cargo. Esta é também a definição utilizada por Rabaglio (2008), 
que toma como base o CHA para estruturar o processo seletivo: 
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SOBRE AS COMPETÊNCIAS 
 
As competências técnicas e comportamentais devem ser avaliadas durante o processo 
de Seleção, através das ferramentas de avaliação utilizadas pela entidade e conforme 
sugestões deste Guia no capítulo destinado às ferramentas de avaliação. 
 
Competências Organizacionais 

Estão relacionadas aos valores individuais da empresa. 
Exemplo de definições de Competências Organizacionais: 
 
Desenvolvimento Contínuo: contempla a busca constante pelo 
autodesenvolvimento e das pessoas com quem interage; além da sistematização, 
registro e disseminação do conhecimento de modo a transformá-lo em vantagem 
competitiva para a entidade. Pode ser observado pelas entregas ou através de 
entrevistas por competências que avaliem: 
 
• Absorção e aplicação de novas técnicas e práticas relacionadas aos processos 
sob sua responsabilidade; 
 
• Estimulação da troca de experiências, circulação e homogeneização dos 
conhecimentos; 
 
• Busca do autodesenvolvimento e manutenção da sua atualização, visando 
melhorar seu desempenho pessoal e profissional. 
 
Trabalho em Equipe: envolve a interação e cooperação entre as pessoas e à 
manutenção da comunicação eficiente na busca de coesão e do entendimento dos 
papéis de cada um nas equipes ou parcerias. Incluiu o comprometimento com os 
valores  e princípios éticos da entidade e com sua disseminação. 
 
Pode ser observado pelas entregas ou através de entrevistas por competências que 
avaliem: 
• Busca do aprimoramento das relações entre as pessoas da área e o 
comprometimento com os valores organizacionais; 
• Atuação de forma colaborativa na equipe, executando atividades que exigem 
domínio dos conhecimentos técnicos, mantendo o canal aberto de comunicação com 
seus pares e superiores; 
• Cooperação na organização de funções e atribuições de cada profissional nas 
equipes em que participa, contribuindo para que o resultado da ação conjunta atenda 
os objetivos estabelecidos; 
• Contribuição para a integração entre as áreas ao atuar de forma colaborativa e ao 
exercitar os princípios éticos e valores da entidade, contribuindo para um clima 
organizacional positivo. 
 
Compromisso com Resultados: liderar/atuar com foco em objetivos 
quantitativos e qualitativos. Quando observado e praticado pelo líder, trará 
credibilidade por parte de seus liderados. Uma vez que o líder influencia diretamente 
o comportamento de seus liderados, quando de sua aceitação, a prática de tal 
competência servirá como modelo a ser seguido e poderá gerar estímulos positivos na 
equipe, tornando-a cada vez mais compromissada com as metas a serem atingidas. 
 
Gerenciar Tempo: estabelecer metas, priorizar tarefas, lidar com os 
desperdiçadores de tempo, fazer análise do tempo e criar e maximizar sua 
programação de uso do tempo. 
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Gerenciar Recursos: zelar pelo controle da previsão orçamentária do 
departamento ou unidades de negócio e como analisar e justificar um investimento. 
Equacionar a mão de obra disponível com os recursos técnicos disponíveis. 
 
Planejamento e Organização: coordenar suas tarefas e/ou da equipe, incluindo 
o planejamento (plano de ação/cronograma), a organização (distribuição de 
trabalhos), e as tarefas sequenciais (ações), bem como a seleção e a alocação de 
recursos necessários. 
 
Liderar: administrar equipes com eficácia, delegar eficazmente, ampliar 
oportunidades e demonstrar justiça ante seus feitos. Criar um clima propício ao 
desenvolvimento: ampliar os desafios e as oportunidades para criar um clima que 
favoreça o desenvolvimento de sua equipe. Saber lidar com colaboradores quando 
apresentam problemas: agir com decisão e equidade quando tratar colaboradores 
com problemas. Formar uma equipe de talentos: investir no desenvolvimento do 
potencial de seus colaboradores, identificando e oferecendo novos desafios e 
responsabilidade compartilhada. 
 
Competências Individuais 
As competências individuais são conjunto de contribuições ou entregas do 
profissional para a organização resultante da mobilização de qualificações (como 
conhecimentos, habilidades e atitudes - CHA) em um determinado contexto, 
considerando as diretrizes estratégicas e competências da entidade. 
 
As competências compostas pelo CHA se refletirão nas entregas e resultados 
apresentados pelo profissional. Elas devem estar relacionadas ao grau de 
complexidade e maturidade de cada posição e alinhadas às estratégias da 
organização. Desta forma, cada entidade deverá avaliar as competências esperadas 
para cada cargo (ex.: assistentes, analistas, gerentes e etc.) e nível de maturidade 
(ex.: júnior, pleno, sênior). 
 
Exemplos de competências individuais: 
 
Competências Técnicas: são as entregas de natureza técnica requerida para que 
o profissional atenda o nível esperado, conforme seu grau de experiências e 
conhecimentos. 
 
Exemplo: 

Cargo - Analista de Recursos Humanos Sênior 
Competências técnicas necessárias: superior completo, pós-graduação, compatível 
com a atuação profissional, experiência profissional mínima de 3 anos na função, 
com foco no subsistema de Recrutamento e Seleção, inglês avançado para leitura e 
escrita e domínio do pacote Office. 
 
Competências Comportamentais: são as entregas de natureza 
comportamental, 
conforme seu grau de experiências e maturidade pessoal e profissional. 
 
Exemplo: 

Cargo - Analista de Recursos Humanos Sênior 
Competências comportamentais necessárias: desenvolvimento contínuo, trabalho 
em equipe, equilíbrio emocional em ambiente de pressão, flexibilidade e 
relacionamento interpessoal. 
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Figura 3 – CHA: definição 
 

 
 
Para que a seleção por competência possa acontecer, é fundamental que a 
empresa já tenha mapeado suas competências organizacionais e aquelas que 
constituem os perfis de cargo ou função. Estas últimas podem ser subdivididas 
em técnicas (normalmente relacionadas a conhecimentos e habilidades) e 
comportamentais (relacionadas às atitudes necessárias para o 
ocupante do cargo). 
 
Para identificar e mensurar as competências necessárias para determinada 
oportunidade em aberto, ainda segundo Rabaglio (2008), deve-se utilizar como 
fonte a descrição do cargo.  
 
Como exemplo, vamos utilizar um trecho da descrição do cargo de Auxiliar de 
Recursos Humanos (RH), tal como ilustrado na Tabela 2. Tendo como base as 
principais atividades/indicadores de cada cargo, são identificadas as 
competências técnicas e comportamentais necessárias. 
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Tabela 2 – Trecho da descrição do cargo de Auxiliar de RH 
 

(A) Principais 
Atividades/Indicadores  
De Comportamento 

(B) Conhecimentos 
e Habilidades 
(competência técnica) 

(C) Atitude 
(competência 
comportamental) 

Operacionalizar rotinas 
trabalhistas como controle de 
férias, frequência, licenças e 
rescisões contratuais (fazendo 
os devidos registros para a 
empresa e para a informação 
aos empregados). 

Cálculos financeiros. 
Fundamentos da legislação 
trabalhista. Conhecimento 
das normas trabalhistas 
utilizadas na empresa. 
Utilização do sistema 
de pessoal. Técnicas de 
atendimento. 

Relacionamento 
interpessoal. 
Trabalho em equipe. 
Organização. 
Atenção. 
Disciplina. 

Auxiliar no controle e na 
distribuição de adicionais e 
vantagens aos empregados 
como vale transporte e refeição 
e cálculo de bonificações, 
zelando pela aplicação correta 
e otimizada destes itens. 

Cálculos financeiros. 
Utilização do sistema 
de pessoal. Técnicas de 
atendimento. 

 

Organização. 
Proatividade. 
Relacionamento 
interpessoal. 
Atenção. 
Disciplina 

Conceder declarações 
para ex-empregados, 
submetendo-as ao visto da 
gerência. 
 

Redação. Utilização do 
sistema de pessoal. 
 

Organização. 
Comunicação. 
Disponibilidade. 
Relacionamento 
interpessoal. 
Disciplina. 

Providenciar os registros 
dos admitidos nos cadastros da 
empresa e de órgãos 
competentes para regularizar a 
relação de trabalho. 

Utilização do 
sistema de pessoal. 
Fundamentos de 
legislação trabalhista. 
 

Organização. 
Atenção. 
Disciplina. 

 
As competências técnicas (conhecimentos e habilidades demandados pelo 
cargo) são aquelas normalmente trabalhadas nos processos seletivos, logo, 
não serão objeto de maior aprofundamento. Aqui, enfocaremos as 
competências comportamentais e a entrevista comportamental com foco em 
competências. 
 
Depois de mapeadas as competências técnicas e comportamentais, 
utilizando-se as descrições dos cargos, pode-se, ainda, agrupar as 
competências comportamentais de acordo com a similaridade, por exemplo, 
aquelas orientadas para resultados, para clientes, para comunicação, para 
liderança, entre outras.  
 
Ainda tomando como base o exemplo da descrição de cargo de Auxiliar de 
RH, podemos dispor as competências comportamentais em dois grupos, tal 
como ilustrado na Tabela 3. 
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Tabela 3 – Exemplo de grupos de competência 
 

COMPETÊNCIAS ORIENTADAS 
PARA RESULTADO 

COMPETÊNCIAS ORIENTADAS 
PARA O CLIENTE 

Organização. 
Atenção. 
Disciplina. 

Relacionamento interpessoal. 
Trabalho em equipe. 

Organização. 
Proatividade. 
Atenção. 
Disciplina. 

Relacionamento interpessoal. 

 

Organização. 
Disciplina. 

Comunicação. 
Disponibilidade. 
Relacionamento interpessoal. 

Organização. 
Atenção. 
Disciplina. 

 

 
Na Tabela 2 (descrição do cargo de Auxiliar de RH), temos quatro indicadores 
de comportamento/atividades. Todos eles apontam para competências 
orientadas para o resultado e apenas três deles são relacionados também às 
competências orientadas para o cliente, conforme ilustrado na Tabela 3. Para 
dar uma gradação de importância aos grupos de competência, de acordo com 
sua frequência, podemos construir a Tabela 4. 
 
Tabela 4 – Frequência das competências e graus 

 
Número de 
Indicações/Frequência 

Critérios de 
Mensuração/Grau 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

 
Ainda utilizando o exemplo do cargo de Auxiliar de RH, o primeiro grupo de 
competências (orientadas para o resultado) terá o grau 4, enquanto o segundo 
(competências orientadas para o cliente) terá o grau 3. 
 
Após termos todos os grupos de competência formados e com graus atribuídos 
de acordo com sua frequência de “aparição” nos indicadores de 
comportamento do cargo, podemos montar a Tabela 5. 
 
Tabela 5 – Graus que indicam maior ou menor necessidade do grupo de 
competências para o cargo 

 
Grau  Significado Conceito 

1 Mínimo Mínima necessidade do grupo de 
competências para o cargo. 

2 Regular Necessidade regular do grupo de 
competências para o cargo. 

3 Frequente 
Necessidade frequente do grupo 
de competências para o cargo. 

4 Imprescindível Total necessidade do grupo de 
competências para o cargo. 

 
Desta forma, para o nosso cargo exemplo, os graus exigidos para seu 
adequado preenchimento são aqueles exemplificados na Tabela 6: 
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Tabela 6 – Auxiliar de RH: graus dos grupos de competências 
 

Grupo de Competências Grau do Cargo 

Orientadas para Resultados 4 

Orientadas para o Cliente 3 

 
Já com os grupos de competências do cargo identificados e graduados, pode-se 
aplicar a entrevista comportamental com foco em competências. 
 
De acordo com Rabaglio (2008), trata-se de uma técnica de investigação 
comportamental cujo objetivo é identificar, no perfil dos candidatos, comportamentos 
específicos que são pré-requisitos para ocupar de forma adequada a vaga que está 
em aberto. 
 
As perguntas comportamentais são abertas, específicas, situacionais e relacionadas 
a fatos passados (exemplos: Relate algum fato que..., Conte alguma situação em que 
você tenha..., Dê um exemplo de uma situação em que...). O objetivo deste tipo de  
pergunta é viabilizar respostas com um SAC completo (Situação, Ação e 
Consequências). 

 

 
Fonte: Rabaglio, 2008. 

 
Vale destacar que Leme (2007) faz referência a CAR (Contexto, Ação e Resultado) 
em vez de SAC, porém, atribuindo o mesmo sentido. 
 
Vamos verificar um exemplo de pergunta comportamental que pode ser formulada e a 
resposta do candidato, a fim de identificar, ainda em relação ao cargo Auxiliar de RH, 
a presença ou não da competência Disciplina. A pergunta é: Como você fez para 
cumprir as atividades planejadas para atingir um determinado objetivo fora de sua 
rotina normal de trabalho? 
 
A resposta do candidato, já buscando verificar a estrutura do SAC, segue descrita na 
Figura 5. 

 
Figura 5 – Resposta à pergunta: Como você fez para cumprir as atividades 
planejadas para atingir um determinado objetivo fora de sua rotina 
normal de trabalho? 
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É importante que as perguntas comportamentais obtenham SACs relacionados 
a competências relevantes para a vaga em aberto.  
 
Nas respostas, deve-se verificar se os verbos relacionados à ação estão na 
primeira pessoa do singular (eu). Caso contrário, é necessário investigar a real 
participação da pessoa na ação por ela mencionada. 
 
Um dos pontos fundamentais da entrevista comportamental é a mensuração 
das respostas. Caso o entrevistador perceba que a resposta do candidato 
apresentou a quantidade mínima do comportamento investigado, atribuirá o 
grau 1 à sua resposta; caso perceba a quantidade máxima, o grau 4 deverá ser 
atribuído; para posições medianas, tendendo para menos, o grau 2 e, caso 
tenda para mais, o grau mais adequado para a resposta do candidato é o 3. 
  
Ainda no caso do candidato à vaga de Auxiliar de RH, vamos considerar que 
na resposta dele à pergunta comportamental para aferir a existência da 
competência Disciplina foi avaliada a existência da competência orientada para 
resultado no grau 4, maior grau, tal qual ilustrado na Tabela 7: 
 
Tabela 7 – Avaliação da resposta do candidato 
 

Grupo de Competências Grau do Cargo 

Orientadas para Resultados 4 

 

Este mesmo procedimento de atribuição de graus às respostas dos candidatos 
deve se repetir para cada pergunta formulada. Todas as respostas têm de ser 
mensuradas.  
 
Agora, digamos que foram feitas a um determinado candidato quatro perguntas 
relacionadas a competências do grupo orientação para resultados e o 
candidato tirou 4, 4, 3 e 3, sua nota final será de 3,5 (4+4+3+3)/4. 
 
Supondo, ainda, que, tal como em nosso exemplo, o grau requerido para este 
tipo de competência para o cargo em questão é 4, concluímos que o candidato 
está bem próximo do desejado, porém apresenta deficiências (gaps) 
comportamentais que podem ter um pequeno nível de interferência no 
desempenho do cargo. 
 
Independentemente das técnicas de seleção que venham a ser utilizadas, é 
muito importante planejar um processo seletivo com cuidado, a fim de 
maximizar o retorno e o tempo para o adequado preenchimento das vagas.o de  

 
ESTRUTURANDO O PROCESSO DE SELEÇÃO 

 
O processo seletivo é baseado na comparação entre as características, 
habilidades e experiências dos candidatos e os requisitos necessários para 
ocupar a vaga. Dessa forma, devem ser levantados todos os requisitos do 
cargo, o que pode ser feito de cinco maneiras: 
 
1) Requisição de pessoal: 
formulário no qual os gestores descrevem os requisitos necessários para o 
bom desempenho da função; 
 
2) Descrição do cargo: 
documento em que são especificadas as tarefas a serem desempenhadas pelo 
ocupante do cargo bem como os requisitos e as características que este 
deverá possuir; 
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3) Técnica dos incidentes críticos: 
que consiste na descrição, por parte do gerente ou da equipe, dos principais 
comportamentos do ocupante do cargo que podem leva-lo a um maior 
desempenho no trabalho ou não; 
 
4) Análise do cargo no mercado: 
é a busca de informações no mercado a respeito de um determinado cargo 
(normalmente é utilizada quando se trata da criação de um novo cargo na 
empresa, mas que costuma ser encontrado facilmente em outras empresas); 
 
5) Hipótese de trabalho: 
visa realizar uma previsão das características necessárias ao ocupante 
daquele cargo, que ainda é novo para a empresa e para o mercado. 
 

Após o levantamento das necessidades do cargo, deve-se escolher as 
técnicas que serão utilizadas para avaliar as características e habilidades dos 
candidatos. 
 
A cada etapa do processo seletivo, que costuma ocorrer de forma 
eliminatória, é prudente efetuar o registro do parecer do avaliador sobre o 
candidato. Muitas empresas já efetuam este registro de impressões e as 
avaliações diretamente em sistema informatizado, o que facilita o acesso às 
informações e pesquisas futuras. 
 
Entretanto, se a informatização não for uma realidade em sua empresa, 
podem ser utilizados formulários impressos para registro de parecer. 
Normalmente, o documento apresenta informações como nome do candidato, 
salário pretendido, pontos fortes e a desenvolver, decisão final sobre a 
continuidade ou não da pessoa na seleção, entre outros. 
 
Esses formulários podem ser mais ou menos estruturados, na dependência 
de quem irá realizar a avaliação. Quando os requisitantes vão registrar suas 
impressões, às vezes, é mais fácil e prático que o formulário já apresente os 
itens que devem ser avaliados, como exemplificado na Figura 6: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.efivest.com/


RECRUTAMENTO & SELEÇÃO  

 

 

 
 
RUA ALBERTO 

MAGNO, 300 

BAIRRO MONTESE 

FORTALEZA/CEARÁ 

60.425-235 

 

www.efivest.com.br 

 

 

Telefone: (85) 

3491.4000 

 

Whats: (85) 

9.8880.4000 

 

53 

 
Figura 6 – Exemplo de trecho de formulário estruturado para registro de 
avaliação de candidatos 
 

CONCEITOS: 

( EX ) – Excelente 
( MB ) – Acima da média 
( B ) – Na média 
( F ) – Abaixo da média 

DESEMPENHO NA ENTREVISTA – REQUISITANTE: 

(    ) Conhecimentos Técnicos 

Línguas: (    ) Inglês (    ) Espanhol  (    ) Francês (    ) Outras:_________________________ 

Informática: (    ) Word (    ) Excel  (    ) Outros: ______________________________________ 

(    ) Apresentação Pessoal 

(    ) Fluência Verbal 

(    ) Conhecimentos Técnicos 

Parecer: (    ) Aprovado (    )  Não aprovado 

O candidato deverá: 
(    ) ser encaminhado para entrevista com a Diretoria 
(    ) ser enviado para exame médico 
(    ) aguardar outra oportunidade 
(    ) ser dispensado 

DIRETORIA: 

Parecer: 
(   ) aprovado                                         (    ) não aprovado 
(   ) aguardar outra oportunidade 
(   ) ser dispensado                                (    ) outros 

Data: 

Assinatura do Diretor 

 

O ideal é que esses formulários sejam simples, práticos e objetivos, pois os 
avaliadores podem resistir a terem de despender tempo para preencher 
documentos muito complexos.  
 
É importante ressaltar, ainda, que deverá constar sempre a assinatura ou 
rubrica do avaliador no parecer por ele dado.  
 
Outro modelo simples segue ilustrado na Figura 7. 
 
Figura 7 – Exemplo de trecho de formulário para registro de avaliação de 
candidatos 
 

PARECER 

PONTOS FORTES PONTOS A DESENVOLVER 
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O processo deve ser muito bem estruturado, levando em consideração como 
e quando serão feitos os contatos com os candidatos, disponibilidade de 
salas para aplicação de provas e dinâmicas, disponibilidade dos requisitantes 
para participação nas etapas do processo, profissionais de GP que poderão 
atuar na seleção, orçamento disponível e data prevista para contratação, 
entre outros pontos relevantes. 
 
Caso seja um processo muito extenso e com muitos candidatos, convém 
verificar a possibilidade de realizá-lo nos finais de semana ou fora do horário 
comercial, principalmente quando se deseja que pessoas atualmente 
empregadas participem da seleção. Normalmente, processos mais longos 
são feitos para posições de estágio ou trainee, ou quando a empresa quer 
identificar no mercado candidatos sem muita experiência, mas com grande 
potencial de aprendizagem. 
 
Além disso, esses processos mais longos e com a utilização de uma maior 
quantidade de técnicas também podem ser necessários quando a vaga é 
muito crítica para a organização. 
 
Algumas empresas, após a aprovação técnica dos candidatos, efetuam 
alguns levantamentos sobre informações pregressas, tais como a verificação 
das referências do candidato escolhido. É importante que as informações 
com os ex-empregadores sejam levantadas de forma detalhada, quer 
seja por telefone ou por e-mail. Por melhor que tenham sido as técnicas de 
seleção empregadas, este momento é significativo porque permite verificar, 
com pessoas que já conviveram com o candidato, uma impressão real sobre 
seu desempenho e sua conduta. 
 

Depois deste levantamento e antes da admissão, ocorre o exame médico, em 
que um médico deverá atestar que o candidato está apto para o posto de 
trabalho ao qual se candidatou, podendo ser realizado, então, o processo de 
admissão. O médico responsável realizará os exames com base nas 
características do cargo ou da posição de trabalho. 
 
Muitos profissionais que atuam com Gestão de Pessoas consideram que o 
processo seletivo se encerra apenas quando o atestado médico é emitido, e 
apenas neste momento cabe fazer contato com os candidatos não aprovados 
que participaram do processo seletivo. 
 

O GESTOR E O PROCESSO SELETIVO 
 
Como vimos, é de fundamental importância a participação do gestor ao longo 
de todo o processo seletivo, desde a abertura da vaga até a escolha do 
candidato final. 
 
Muitas vezes, contudo, o gestor é um excelente administrador de recursos 
físicos, materiais, equipamentos, prazo, dinheiro, porém ainda tem grandes 
oportunidades de melhoria em tudo aquilo que se refere à gestão de pessoas. 
 
Uma vez que a entrevista é uma das técnicas mais conhecidas e utilizadas 
nos processos seletivos, vale a pena capacitar o gestor na correta realização 
da mesma. Por ser uma das técnicas mais subjetivas, faz-se necessário, 
além de um treinamento, a construção de um roteiro mais estruturado para 
servir como um guia para entrevistadores menos experientes e preparados. 
 
Os profissionais que atuam na área de Gestão de Pessoas devem, no 
processo de capacitação, apresentar aos gestores as cinco etapas que 
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caracterizam uma entrevista e como agir de maneira adequada em cada uma 
delas. As etapas em questão são: 
 
• Preparação: ocorre antes de começar a entrevista. É importante estabelecer 
seus objetivos e quais informações se pretende coletar. É fundamental também 
que o currículo do candidato tenha sido lido e que o entrevistador tenha obtido 
a maior quantidade possível de informações sobre a vaga em aberto e sobre as 
características necessárias ao ocupante desta; 
 
• Ambiente: tanto o ambiente físico como o psicológico no local da entrevista 
deve ser adequado, ou seja, o local deve ser limpo, calmo, confortável, livre de 
ruídos e de interrupções. O candidato deve se sentir à vontade, a fim de que 
possa fornecer com sinceridade as informações que serão solicitadas; 
 
• Processamento: é quando tem início a entrevista propriamente dita, ou seja, 
é quando se pede ao candidato que forneça informações sobre sua vida 
escolar, profissional, familiar, aspirações, entre outras. Além do que o 
candidato diz, seu comportamento também deve ser observado, isto é, seu 
nível de ansiedade, suas emoções, sua sinceridade. Deve ser dada ao 
candidato a oportunidade de fazer perguntas, caso ele assim o deseje; 
 
• Encerramento: o entrevistador deve sinalizar de maneira clara e polida 
quando estiver satisfeito com as informações transmitidas. Deve, neste 
momento, informar quando e como o candidato deverá receber a resposta 
sobre o processo de seleção, ou seja, se foi ou não aprovado para a próxima 
etapa; 
 
• Avaliação: é fundamental que o candidato seja avaliado imediatamente após 
o término da entrevista. Essa avaliação deve ser feita por escrito a fim de que 
possa posteriormente ser comparada às demais. Os formulários de emissão de 
parecer, já apresentados, servem a esta finalidade. 
 

Figura 8 – Exemplo de roteito de perguntas a ser entregue aos gestores 

 

Foi fácil achar o local? 

Como soube da vaga? 

O que mais o atrai na posição em aberto? 

Fale sobre a sua vida profissional até hoje. 

Que atividades você executou nos seus últimos três empregos? 

Em que você acha que sua experiência está relacionada com a 
posição que temos em aberto? 

Qual foi o maior desafio que você teve que enfrentar ao longo de 
sua vida profissional? 

Com que tipo de gestor você gosta de trabalhar? 

Qual foi o maior erro que você cometeu? Como lidou com isso? 

O que você mais valoriza no ambiente de trabalho? 

Por que você saiu dos empregos anteriores? 

Você pode fazer horas extras? 
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Ainda no processo de capacitação de gestores, deve-se também apresentar a 
eles o formulário no qual deverão registrar sua avaliação sobre os candidatos, 
ressaltando a importância do mesmo ser preenchido corretamente. 
 
Além da apresentação teórica sobre a entrevista, é importante realizar 
simulações (dramatizações e dinâmicas de grupo) nas quais os gestores 
ocupam tanto o papel de avaliadores como o de candidatos, simulando 
diversos comportamentos que o entrevistado pode apresentar (ficar calado, 
ser agressivo, evasivo, entre outros). 
 
Neste exercício, também podemos solicitar aos participantes que atuaram 
como entrevistadores que preencham os formulários registrando sua 
avaliação. 
 
É importante destacar que a participação dos gestores no processo seletivo 
pode ir muito além da realização das entrevistas técnicas, pois eles podem 
participar da dinâmica de grupo junto com os profissionais de GP e ajudar na 
elaboração e na correção das provas técnicas e dos testes práticos. 
 
Podemos concluir, então, que por meio de uma boa seleção a empresa tem a 
possibilidade de ter profissionais de alta qualidade, que atendam às 
demandas da organização. Quando bem estruturado e planejado, o processo 
seletivo maximiza o retorno e o tempo necessários para o adequado 
preenchimento das vagas. 
 
 

 
Vamos Praticar? 
 
Efivestiana se pergunta sobre as técnicas de seleção que pode utilizar na nova 
empresa para os cargos operacionais e qual o cargo que apresenta maior 
rotatividade. Vamos ajudá-la a responder estas perguntas? 
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3 . INDICADORES 
 

 
 
O QUE SÃO E PARA QUE SERVEM 
 
As organizações visam obter sucesso e, para tal, precisam utilizar 
metodologias de planejamento de suas ações a curto, médio e longo prazos. É 
ainda necessário estabelecer formas de controlar os resultados alcançados, a 
fim de melhorar continuamente os processos. 
 
Normalmente, as empresas utilizam um Sistema de Gestão para alcançar seus 
resultados, possuindo atividades de manutenção e de melhoria. As primeiras 
visam manter a operação da organização (padronização, controle 
orçamentário, treinamento operacional, supervisão e auditorias, entre outros) e 
os resultados atuais. 
As últimas visam ao alcance de melhorias e ao incremento dos resultados da 
organização. 
 
Um dos métodos que podem ser utilizados para alcançar as metas 
estabelecidas é o PDCA – Planejar, Executar/Fazer, Verificar e Agir (Plan, Do, 
Check e Act), que significa basicamente: 
 
• Saber localizar os problemas, estabelecer metas e um plano de ação (Plan = 
Planejar); 
 
• Garantir a execução do plano (Do = Fazer, Executar); 
 
• Verificar periodicamente os resultados e a implantação do plano (Check = 
Verificar); 
 
• Adotar ações corretivas havendo insucesso. Caso o sucesso seja alcançado, 
deve-se padronizar e treinar os envolvidos (Act = Agir). 
 
Figura 1 – Ciclo do PDCA 

 
Fonte: adaptado de Falconi, 2009 
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Por meio do C deste ciclo – do controle – é feito o acompanhamento do 
desempenho, que é então comparado com as metas estabelecidas. 
 
Para que seja possível fazer esse acompanhamento, utilizamos os 
indicadores, que são instrumentos que permitem realizar tanto uma 
comparabilidade interna (do mesmo indicador na mesma empresa ao longo 
do tempo) como externa (do mesmo indicador em outra empresa). Vale 
ressaltar que para conseguir este 
parâmetro externo de sucesso é cada vez mais comum a busca pela 
utilização de melhores práticas, isto é, de benchmarking. 
 
Utilizar formas de mensuração é uma excelente maneira da área de Gestão 
de Pessoas garantir sua contribuição estratégica para a empresa. Boas 
ferramentas de mensuração podem significar a diferença entre uma empresa 
que apenas acompanha a concorrência e outra que dispara na dianteira. 
 
As necessidades de informação gerencial em uma organização são amplas e 
variadas, e os indicadores de recrutamento, seleção e integração, por 
exemplo, possibilitam a mensuração da eficiência e da eficácia destes 
processos. Proporcionam, ainda, informação oportuna e relevante para a 
tomada de decisão. Comumente, esses indicadores surgem a partir de 
informações provindas de banco de dados manuais ou informatizados. 
 
Com o acompanhamento histórico dos indicadores e a comparação destes 
com o de outras empresas, as atividades de gestão de pessoas podem 
melhorar continuamente. 
 
Devido à importância do assunto, um dos módulos da Série Gestão de 
Pessoas abordará a utilização de indicadores na Gestão de Pessoas. 
 
Aproveitamos, contudo, para citar alguns indicadores que podem ser 
utilizados para mensurar a eficiência e a qualidade do recrutamento, da 
seleção e da integração, processos vistos anteriormente. 
 
INDICADORES EM RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E INTEGRAÇÃO 
 
Muitos são os indicadores que podem ser utilizados para o controle e a 
melhoria das atividades de Gestão de Pessoas.  
 
Na sequência, apresentaremos alguns deles relacionados ao recrutamento, à 
seleção e à integração. 
 
Tempo de preenchimento de vaga (PV): mensura o número de dias 
corridos, desde o recebimento da requisição de pessoal até o dia em que o 
empregado inicia o trabalho, em relação ao número de vagas preenchidas 
(admissões + aproveitamento interno). 
 
Exemplo de fórmula para este cálculo: 

 
 

Efetividade do recrutamento e da seleção (ERS): mensura o total de 
pessoas que passaram do período de experiência, considerando o total de 
admitidos no mesmo período. 
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Exemplo de fórmula para este cálculo: 

 
 

Quantidade de novos empregados integrados em relação ao total de 
empregados contratados em um determinado período: mensura se a 
integração está sendo realizada para todos os recém-admitidos dentro do 
prazo estipulado para tal. 
 
Exemplo de fórmula para este cálculo: 

 
 

Índice de entrevistas por vaga: avalia a eficácia do processo de 
recrutamento; quanto maior o número de candidatos entrevistados, menor a 
efetividade do recrutamento; 
 
Número de candidatos e de contratações por fonte de recrutamento: 
avalia a eficácia e a precisão das fontes de recrutamento. 
 
A relação supracitada, longe de esgotar toda a diversidade de indicadores que 
podem ser utilizados, apenas exemplifica alguns deles. Cabe a cada 
profissional de Gestão de Pessoas verificar a adequabilidade da utilização dos 
mesmos em sua realidade e priorizar aqueles mais relevantes, criando outros 
sempre que necessário. Importante também é procurar utilizar indicadores de 
mercado”, que permitam aferir a eficiência e a eficácia dos processos internos 
em comparação com bechmarks externos. 
 
 

 
Vamos Praticar? 
 
Efivestiana se questiona qual é o indicador que deve ser priorizado na 
implantação em sua nova empresa, ou seja, qual deles deve ser  implantado 
imediatamente. 
 
O que você acha? Qual é o indicador mais importante, neste momento, para sua 
atuação profissional? Você costuma utilizá-lo? Você dispõe de algum 
benchmarking com o qual possa comparar os indicadores de Recrutamento, 
Seleção e Integração de sua empresa? 
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4 . CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Foi possível observar que inúmeras são as fontes e técnicas que podem ser 
utilizadas tanto para o recrutamento como para a seleção e a integração dos 
empregados. 
 
Estas atividades são a “porta de entrada” da empresa, divulgam uma imagem 
da organização aos candidatos reais e potenciais e aos novos empregados. 
Cabe aos profissionais de GP planejar com cuidado estas atividades, a fim de 
proporcionar aos candidatos uma adequada recepção bem como manter os 
participantes da seleção posicionados sobre sua continuidade ou não no 
processo. O gestor deve estar muito bem alinhado com a área de GP para 
dar 
a adequada acolhida a todos, contribuindo para que a empresa preserve uma 
boa imagem no mercado. 
 
Por outro lado, o profissional de GP também precisa reforçar sua atuação em 
parceria com os gestores das áreas, pois um candidato que fica duas horas 
esperando para ser entrevistado por um gestor ou que não recebe um 
tratamento digno irá transmitir ao mercado esta percepção sobre a empresa. 
As pessoas que procuram por vagas, estejam ou não empregadas, passam 
por um momento de grande ansiedade, e os profissionais de GP e gestores 
precisam tratá-las de forma ética e humana. 
 
Não existem técnicas melhores ou piores. Existem diferentes empresas com 
diferentes estruturas e culturas e, para cada uma delas, um determinado 
método pode ser mais ou menos apropriado em um dado momento. 
 
Muitas vezes, é preciso iniciar as atividades de R&S e Integração de forma 
mais simples e progredir ao longo do tempo, à medida que os resultados 
forem sendo percebidos e os gestores, conquistados. É importante que as 
formas como estas atividades são conduzidas estejam alinhadas à cultura da 
organização e ao momento que a empresa está vivenciando. 
 
Como em outras atividades de GP, a tecnologia da informação aparece como 
uma ferramenta que pode auxiliar neste processo, desde o recrutamento on-
line, passando pela comunicação com os candidatos via e-mail ou SMS e 
pela realização de provas on-line até a emissão dos pareceres em sistema 
específico. Quando podemos utilizar a informática como nossa aliada, nossa 
atenção pode ser mais facilmente direcionada para a otimização do processo. 
 
Nosso objetivo aqui, em linhas gerais, foi apresentar o recrutamento, a 
seleção e a integração como importantes atividades para a gestão de 
pessoas. Além disso, visamos apresentar roteiros de pontos-chave que 
devem ser observados pelo profissional de GP que pretende revisar ou 
implantar processos como estes. 
 
Longe de tentar esgotar a riqueza de opções e possibilidades, nossa ideia foi 
apresentar um guia, um roteiro que disponibilizasse informações relevantes e 
práticas sobre o assunto, a fim de contribuir para uma atuação mais eficaz 
dos profissionais de uma organização. 
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Vamos Praticar? 
 
Conhecendo agora um pouco mais sobre recrutamento, seleção e integração, 
Efivestiana começa a pensar em fazer um plano de ação para implantar/rever 
estas atividades na empresa em que irá trabalhar. Ela quer, em princípio, 
identificar por qual destas atividades deve começar. 
 
Vamos ajudar Efivestiana? Por onde você acha que ela deve começar? 
De que forma ela deve fazer esse plano de ação? 
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QUESTÕES DE CONCURSOS 

 
01. Aplicada em: 2017  Banca: CONSULPLAN  
Órgão: TRF - 2ª REGIÃO    Prova: Analista Judiciário  

De uma forma geral, a entrevista de seleção deve ser entendida como um instrumento de:  
a) Precisão.   
b) Previsão.   
c) Adequação.   
d) Comparação.   

 
02.  Concurso: Tribunal de Justiça   - CE (TJCE/CE) 2014 Banca: (CESPE)  
Cargo: Analista Judiciário - Área Técnico-Administrativa (Especialidade: Administração)  

Assinale a opção correta a respeito do recrutamento interno e externo.  
A. O recrutamento externo é mais rápido que o interno.  
B. Uma das desvantagens do recrutamento interno é a possibilidade de gerar frustração nos 
candidatos que não forem escolhidos, o que pode resultar em conflitos.  
C. No recrutamento interno, o risco de incompatibilidade entre o candidato e a organização é 
maior que no recrutamento externo.  
D. Com a realização de recrutamento interno, é possível renovar as competências da 
organização.  
E. Por meio do recrutamento interno, busca-se a renovação do quadro de colaboradores da 
organização.  
 
03. Concurso: Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) 2014  
Cargo: Analista Administrativo - Área Qualquer Formação  Banca: (CESPE)  

Acerca de recrutamento, seleção, análise e descrição de cargos, julgue os itens seguintes. O 
recrutamento interno tem a vantagem de fomentar a motivação dos colaboradores na 
organização.  

C. Certo   E. Errado 
 
04. Concurso: Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) 2014  
Cargo: Analista Administrativo - Área Qualquer Formação Banca: (CESPE)  

Acerca de recrutamento, seleção, análise e descrição de cargos, julgue os itens seguintes. 
Caso uma organização pretenda realizar a análise de um cargo de gerente de maneira mais 
rápida e com o menor custo possível, a técnica de coleta de dados denominada observação in 
loco constitui a opção recomendada.  

C. Certo   E. Errado 
 
05. Concurso: Defensoria Pública do Estado de Amazonas - AM (DPE/AM) 2018  
Área Administração Banca: Fundação Carlos Chagas (FCC)  

A seleção de pessoas é uma etapa logicamente subsequente à de recrutamento. O objetivo 
básico do recrutamento é abastecer o processo seletivo de candidatos e o da seleção é 
escolher os candidatos adequados às necessidades da organização. Como processo, a 
seleção pode se dar de acordo com diferentes modelos, entre os quais, o modelo de colocação  
A. quando há vários candidatos e apenas uma vaga passível de ser ocupada, destinada ao 
melhor colocado.  
B. no qual os candidatos selecionados são classificados para os diferentes postos de trabalho 
disponíveis.  
C. em que há somente um candidato e uma vaga, devendo a mesma ser preenchida sem 
rejeição ao candidato.  
D. do qual decorre um vício no processo, que pode ser nepotismo ou corporativismo.  
E. que direciona os candidatos selecionados à posição mais adequada ao perfil 
correspondente.  
 
06. Concurso: Tribunal de Justiça   - RR (TJRR/RR) 2012 Cargo: Administrador  
Banca: Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB (CESPE)  

Julgue os próximos itens, relativos a recrutamento e seleção de pessoas. 
Entrevistas, testes escritos e testes de simulação de desempenho constituem técnicas 
importantes de recrutamento de recursos humanos. 
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C. Certo   E. Errado 
 

07. Concurso: Departamento Estadual de Trânsito - ES (DETRAN/ES) 2010  
Cargo: Assistente Técnico de Trânsito Banca: UnB (CESPE)  

A respeito de administração de recursos humanos, julgue os próximos itens. 
O profissional que atua no recrutamento de pessoas é responsável por atrair candidatos 
potencialmente qualificados para trabalhar na organização; contudo, esse profissional não 
participa da escolha do candidato que irá ocupar a vaga em aberto. 

C. Certo   E. Errado 
 
08. Concurso: Tribunal Regional do Trabalho / 7ª Região (TRT 7ª) 2017  
Cargo: Analista Judiciário - Área Administrativa Banca: (CESPE)  

Na entrevista para seleção de empregado, o recrutador deve privilegiar perguntas que  
A. estimulem o candidato a expor a sua opinião sobre algum aspecto associado à organização.  
B. induzam atitude defensiva por parte do candidato, para testar sua capacidade de agir sob 
pressão.  
C. possam ser respondidas em poucas palavras, para avaliar a capacidade de raciocínio, síntese 
e expressão do candidato.  
D. possam ser respondidas apenas com ‘sim’ ou ‘não’, para que seja possível avaliar a 
objetividade do candidato.  
 
09. Concurso: Conselho Regional de Enfermagem - SC (COREN/SC) 2017  
Cargo: Auxiliar de Administrativo de Pessoal Banca: Instituto Quadrix  

Desenvolver com excelência todas as etapas de um processo de recrutamento e seleção 
favorecerá a organização, visto que poderá contar com profissionais capacitados para o cargo. 
Em relação ao processo de recrutamento, analise as afirmativas a seguir.  

I. Para anunciar uma vaga por meio do recrutamento interno, recomenda-se a 
publicação de anúncio em jornais de grande circulação da cidade a que for destinada a vaga e 
em redes sociais. 

II. Uma das desvantagens do recrutamento interno é a possível desmotivação dos 
candidatos não aproveitados. 

III. Uma das vantagens do recrutamento interno é a renovação do capital intelectual com 
a possibilidade de inclusão de profissionais com novas experiências, ideias, estratégias e 
habilidades. 
Está correto o que se afirma somente em: 
A. I.  
B. II.  
C. III.  
D. I e II.  
E. II e III.  
 
10. Concurso: Conselho Regional de Enfermagem - SC (COREN/SC) 2017  
Cargo: Auxiliar de Administrativo de Pessoal  Banca: Instituto Quadrix  

Para se ter e manter pessoas qualificadas em uma organização, um importante passo é fazer 
adequadamente o processo seletivo. Levando em conta o recrutamento, leia as afirmativas a 
seguir.  

I. O recrutamento misto ocorre quando é utilizado tanto o recrutamento interno quanto o 
externo.  

II. No recrutamento misto o processo de atração para uma vaga visa somente a pessoas 
que não pertençam à organização.  

III. O anúncio de emprego para um recrutamento misto, independentemente do cargo ou 
da natureza da atividade, pode conter referência e preferência quanto ao sexo, à idade, à cor ou 
à situação familiar de um candidato.  
Está correto o que se afirma somente em: 
A. I.  
B. II.  
C. III.  
D. I e II.  
E. II e III.  
 
11. Concurso: Conselho Regional de Medicina - BA (CREMEB/BA) 2017  
Cargo: Técnico de Atividades de Suporte I Banca: (IADES)  

Com relação às diversas funções pertencentes à gestão de pessoas, assinale a alternativa que 
apresenta aquela responsável por contratar pessoas com as habilidades apropriadas para a 
organização.  
A. Planejamento de mão de obra.  
B. Recrutamento.  
C. Seleção.  
D. Administração de pessoal.  
E. Avaliação de desempenho.  
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12. Concurso: Câmara Municipal de Nova Friburgo - RJ 2017  
Cargo: Adjunto Legislativo Banca: CONSULPLAN Consultoria (CONSULPLAN)  

O processo seletivo apresenta cinco etapas, a saber:  
1. Seleção.  
2. Encerramento do processo.  
3. Delineamento do perfil do cargo.  
4. Avaliação do processo.  
5. Triagem.  
 
Assinale a alternativa que apresenta a ordem correta de execução das etapas. 
A. 3, 5, 1, 2, 4.  
B. 4, 3, 2, 1, 5.  
C. 1, 5, 3, 4, 2.  
D. 5, 1, 4, 2, 3.  
 
13. Concurso: Prefeitura de Presidente Prudente - SP 2016  
Banca: Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista (VUNESP)  

Um dos instrumentos mais utilizados pelos profissionais da área de recursos humanos é a 
entrevista. Uma de suas modalidades é a entrevista estruturada, que se caracteriza 
principalmente por  
A. ser realizada em ambiente neutro.  
B. apresentar um roteiro com perguntas padronizadas.  
C. ser utilizada pelo setor de treinamento.  
D. controlar rigidamente a duração da entrevista.  
E. incluir somente perguntas abertas.  
 
14. Concurso: Prefeitura de Presidente Prudente - SP 2016  
Banca: Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista (VUNESP)  

No que se refere ao processo e aos procedimentos de recrutamento e seleção de pessoas, 
assinale a alternativa correta.  
A. As características individuais necessárias ao ocupante de determinado cargo são 
independentes das tarefas definidas para o cargo.  
B. O recrutamento busca atrair candidatos, enquanto a seleção visa escolher o melhor 
candidato para determinado cargo.  
C. Os testes psicométricos costumam ser subdivididos em provas de conhecimentos gerais e 
de conhecimentos técnicos.  
D. A descrição de cargo é um instrumento inadequado à colheita de informações sobre o 
cargo.  
E. Os testes de personalidade frequentemente utilizados em seleção de pessoal também são 
conhecidos como testes de inteligência.  
 
15. Concurso: Centrais Elétricas S.A. (ELETROSUL) 2016 Banca: Fundação Carlos 
Chagas (FCC)  Cargo: Área Administração de Empresas  

Suponha que, no curso de um processo seletivo para a contratação de um gerente de projetos, 
tenha sido realizada uma entrevista na qual o mesmo foi indagado sobre ações realizadas e 
resultados obtidos em experiências profissionais anteriores. O candidato foi selecionado por ter 
demonstrado excelente performance em sua atividade anterior, não ligada a gestão de 
projetos, mas que fez o entrevistador presumir que aquelas mesmas características favoráveis 
ao bom desempenho na função pretérita estariam presentes também em outras competências 
do candidato, necessárias ao bom desempenho na posição a ser preenchida. A situação 
narrada indica a aplicação de  
A. processo de recrutamento aberto, comumente aplicado quando há urgência no 
preenchimento da posição.  
B. entrevista situacional e a potencial ocorrência do denominado efeito de contraste.  
C. processo de seleção por competências, que afasta o denominado enviesamento por 
afinidade.  
D. entrevista diretiva, com grande potencial de interferência das primeiras impressões.  
E. entrevista comportamental e a possível ocorrência do denominado erro de halo.  
 
16. Concurso: Prefeitura de Presidente Prudente - SP 2016  
Banca: Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista (VUNESP)  

No processo de recrutamento, interno ou externo, é necessária inicialmente a obtenção de 
informações sobre o cargo a ser preenchido. Essas informações podem ser obtidas por meio 
de  
A. consulta ao Código Brasileiro de Ocupação (CBO).  
B. entrevista com o gestor da área requisitante.  
C. anúncio em jornal.  
D. entrevista com ocupante de um cargo similar.  
E. elaboração de provas de conhecimentos.  
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17. Concurso: Tribunal de Contas Estadual - PR (TCE/PR) 2016  
Cargo: Analista de Controle - Área Administração Banca: UnB (CESPE)  

Assinale a opção correta, com relação a recrutamento e seleção.  
A. As taxas de rotatividade interna de pessoal podem ser reduzidas na medida em que os 
métodos utilizados nos processos seletivos se aproximem das competências exigidas para o 
bom desempenho dos cargos vacantes.  
B. A abertura de concurso para provimento efetivo de cargos públicos se justifica tecnicamente 
em caso de vacância de cargos, de solicitação da alta direção dos entes e órgãos públicos ou da 
necessidade de agregação de novas competências às organizações.  
C. Um concurso público será considerado possuidor de validade de conteúdo caso os 
instrumentos de seleção a que os candidatos sejam submetidos abarquem os conhecimentos, as 
habilidades e as atitudes exigidos para o desempenho do cargo.  
D. A inaptidão para exercer certa função aferida em um certame também será verificada em 
processos seletivos subsequentes, uma vez que os testes psicológicos revelam características 
estáveis dos candidatos.  
E. Em seleções para provimento efetivo de cargos públicos, é proibida a aplicação do modelo de 
cortes múltiplos que elimine os candidatos que não obtiverem um grau mínimo de proficiência em 
todas as provas.  
 
18. Concurso: Tribunal de Contas Estadual - PA (TCE/PA) 2016 Banca: UnB (CESPE)  
Cargo: Auditor de Controle Externo - Área Fiscalização - Especialidade: Administração  

Julgue os itens seguintes, acerca de gestão de pessoas. 68 O recrutamento externo em um 
órgão público é sempre mais vantajoso que o recrutamento interno porque propicia a aquisição 
de novas experiências e o enriquecimento dos recursos humanos existentes.  

C. Certo   E. Errado 
 
19. Concurso: Tribunal de Contas Estadual - PA (TCE/PA) 2016 Banca: UnB (CESPE)  
Cargo: Auditor - Área Administrativa - Especialidade: Gestão de Pessoas  

A respeito dos processos e atividades relativos à gestão de pessoas, julgue os itens a seguir. Na 
seleção de pessoas por competências, os métodos e procedimentos de avaliação são escolhidos 
em razão de sua capacidade de estimarem o potencial técnico e comportamental de 
desempenho dos candidatos no tocante a situações experimentadas na organização de trabalho 
e condizentes com o posto de trabalho.  

C. Certo   E. Errado 
 
20. Concurso: Assembléia Legislativa - MS 2016 Cargo: Agente de Apoio Legislativo  
Banca: Fundação Carlos Chagas (FCC)  

No que diz respeito às diferenças entre recrutamento e seleção, tem-se que  
A. seleção é uma etapa antecedente ao recrutamento.  
B. seleção é o processo de captação externo e recrutamento de escolha interna.  
C. recrutamento é uma atividade de atração, enquanto a seleção é uma atividade de escolha.  
D. recrutamento consiste estritamente na classificação e seleção na decisão sobre a 
contratação.  
E. ambos são processos de escolha, sendo o recrutamento de natureza compulsória.  
 
21. Aplicada em: 2017  Banca: IBGP  Órgão: CISSUL - MG 

Há um velho ditado popular que afirma que “a seleção constitui a escolha exata da pessoa certa 
para o lugar certo e no tempo certo”. Em termos mais amplos, a seleção busca, dentre os vários 
candidatos recrutados, aqueles que são mais adequados aos cargos existentes na organização 
ou às competências necessárias.  
Sobre o processo de seleção, é INCORRETO afirmar que: 

a) Tem por finalidade a manutenção e a conservação do status quo da organização.  
b) É a obtenção e o uso da informação a respeito de candidatos recrutados externamente 

para escolher qual deles deverá receber a oferta de emprego.  
c) Pode ser configurada basicamente como um processo de comparação de candidatos e 

da decisão. 
d) É sempre de responsabilidade do órgão requisitante a decisão final de aceitar ou rejeitar 

os candidatos.  
 
22. Aplicada em: 2016 Banca: IDECAN Órgão: UFPB 

A respeito do recrutamento de pessoas para recursos humanos de uma empresa, pode-se 
afirmar sobre os candidatos, para qualquer que seja o cargo especificado, que estes poderão: 
I. Estarem aplicados. 
II. Estarem empregados. 
III. Estarem desempregados.  
Está(ão) correta(s) a(s) alternativa(s) 

a) I, II e III.   
b) I, apenas.   
c) II, apenas.   
d) III, apenas.   
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23. Aplicada em: 2016  Banca: IDECAN Órgão: UFPB 

As técnicas de seleção variam em função da estratégia adotada pela organização, dos 
aspectos conjunturais do mercado e das características da mão de obra a ser selecionada. É 
correto afirmar que as técnicas de seleção mais usadas são:   

a) Entrevista; testes psicológicos/psicométricos; testes de personalidade; e, técnicas de 
simulação.  

b) Entrevista; prova de conhecimento ou capacidade; testes de personalidade; e, 
técnicas de simulação.  

c) Entrevista; prova de conhecimento ou capacidade; testes psicológicos/psicométricos; 
e, técnicas de simulação.  

d) Entrevista; prova de conhecimento ou capacidade; testes psicológicos/psicométricos; 
testes de personalidade; e, técnicas de simulação (como as dinâmicas de grupo).  
 
 
24. Aplicada em: 2016 Banca: UFMA Órgão: UFMA 

Com relação ao processo de recrutamento e seleção, pode-se afirmar que:   
a) Para o processo de seleção ser eficaz é indispensável o uso de testes psicológicos  
b) O processo de seleção envolve uma responsabilidade de linha e uma função de staff.   
c) As técnicas de seleção são determinadas pela gerência requisitante.   
d) O recrutamento externo incentiva a permanência dos funcionários e a sua fidelidade à 

empresa.   
e) O recrutamento externo é mais econômico para a empresa.   

 
25. Aplicada em: 2016   Banca: UFMA    Órgão: UFMA 

Leia as afirmações seguintes:  
I. O recrutamento interno aumenta o capital intelectual com a inclusão de variados 

conhecimentos e destrezas.  
II. O recrutamento interno proporciona o questionamento e a quebra de paradigmas. 
III. O recrutamento interno é considerado um fator de aumento de absenteísmo em 

uma organização.  
IV. O recrutamento interno motiva e encoraja o desenvolvimento profissional dos 

atuais funcionários.  
Está correto o que se afirma em:  

a) II e III, somente   
b) I, somente   
c) I e III, somente  
d) IV, somente   
e) I, II e III, somente  

 
26. Aplicada em: 2016  Banca: UFMA   Órgão: UFMA 

Na seleção de pessoas com foco nas competências, a entrevista comportamental é utilizada 
para:  

a) Investigar a habilidade interpessoal do candidato, a partir de perguntas que simulem 
situações críticas e desafiadoras no ambiente de trabalho. 

b) Pesquisar a habilidade interpessoal e técnica do candidato na solução de situações- 
problema elaboradas pelo entrevistador. 

c) Investigar o grau de resiliência e flexibilidade dos candidatos, frente a condições 
adversas no ambiente laboral. 

d) Investigar, na história de vida do candidato, episódios em que ele apresentou 
dificuldade de relacionamento interpessoal.  

e) Investigar vivências profissionais passadas dos candidatos e averiguar a presença ou 
ausência das competências desejadas nos comportamentos relatados.   
 
27. Aplicada em: 2014   Banca: FCC    Órgão: TJ-AP 

Para medir eficiência do processo seletivo, deve-se levar em conta uma estrutura de custos. 
Os custos que incluem telefonemas, telegramas, correspondências, honorários de profissionais 
e de serviços envolvidos, anúncios em jornais e revistas, despesas de viagem de 
recrutamento, despesas com exames médicos de admissão, serviços de informação cadastral 
de candidatos, dentre outros, são denominados custos de 

a) pessoal.  
b) operação.  
c) inclusão ao sistema.  
d) triagem.  
e) recrutamento.  
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AVALIAÇÃO DE ENTREVISTA DE CANDIDATO 
 

FATORES 1 2 3 4 5 

Postura – Posição corporal e atitude compatível com o ambiente 
de trabalho. 

     

Comunicação – Capacidade de expressar claramente suas ideias, 
usando vocabulário adequado. 

     

Habilidade Profissional – Analisa se o candidato posiciona 
adequadamente sua função no contexto empresarial. 

     

Comprometimento – Identificação com organização, seus 
objetivos e proposta profissional. 

     

Capacidade de Adaptação – flexibilidade e tolerância para lidar 
com colegas de trabalho, assimilação e integração aos valores 
organizacionais.  

     

Iniciativa/Liderança – Pró-atividade e disponibilidade frente a 
questões referentes ao trabalho, capacidade para resolução de 
problemas, senso de equipe e condução de Pessoas. 

     

Comportamento Ético – Lealdade e seriedade, valores de 
discrição, retidão e responsabilidade do tratamento de questões 
empresariais. 

     

Maturidade Emocional – Capacidade para controlar-se 
emocionalmente diante de situação de maior tensão ou frustração. 
Estabilidade de humor e autocrítica. 

     

Motivação para o Trabalho – Demonstração de ímpeto e 
interesse profissional. 

     

Serenidade Aparente – Demonstração de segurança sócio 
emocional.  

     

Assertividade – Ser capaz de expressar sentimentos e opiniões 
de maneira equilibrada, expondo-se com precisão e tranquilidade. 

     

Organização – Facilidade de organizar suas ideias e projetos de 
maneira que o ajude a atingir metas. 

     

Autodesenvolvimento – Clareza da necessidade permanente de 
aperfeiçoamentopessoal e profissional. 

     

Soma total : Soma total ÷ 13= média      

 

Média final: 
 

5 4 3 2 1 
Excelente Bom Médio Insatisfatório Inaceitável 

Dê o grau 5 se 
você achar forte 
evidência da 
competência 

Dê o grau 4 se 
você achar boa 
evidência da 
competência 

Dê o grau 3 se 
você achar 
média evidência 
da competência 

Dê o grau 2 se 
você achar 

pouca evidência 
da competência 

Dê o grau 1 se 
você achar 
nenhuma 

evidência da 
competência 

 
 

Média mínima para aprovação: 
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AVALIAÇÃO DE TESTES DINÂMICOS DE CANDIDATO 
 
 
Você que está participando do grupo de observação,  
fique atento ao candidato durante os trabalhos e anote, 
em cada quadro, um valor numérico, representado pela 
legenda ao lado. 
 
 
(5) – Acima do Esperado 
(4) – Bom 
(3) – Satisfatório 
(2) – Mediante Estímulo 
(1) - Insuficiente 

 
PONTOS MÍNIMOS PARA APROVAÇÃO: 
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AVALIADOR 
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