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Dedicatória

Esta coleção é dedicada a todos os profissionais 
de gestão de pessoas do setor de transportes 
de passageiros por ônibus do Estado do Rio de 
Janeiro. Esses profissionais vêm se dedicando a 
construir nas empresas uma maior compreensão 
sobre os homens e as mulheres que as integram 
e são desafiados a desenvolver a cada dia, a 
cada viagem e para cada passageiro-cliente um 
serviço de qualidade reconhecido.
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Apresentação

Apresentamos o segundo livro da Coleção Gestão de Pessoas - 
Recrutamento, Seleção e Integração - uma iniciativa da Federação 
das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de 
Janeiro para o projeto que tem como principal motivação preparar os 
profissionais de gestão de pessoas do setor.

A Universidade Corporativa do Transporte se integra nesse projeto 
buscando a elaboração de um texto que aponta para as modernas 
tendências em gestão de pessoas e, ao mesmo tempo, se preocupa 
com a exemplificação de casos e práticas do dia a dia.

Em linguagem acessível, que auxilie o autodesenvolvimento dos 
interessados nos temas, a obra será também material de suporte aos 
trabalhos de consultoria proporcionados pelo Centro de Serviços de 
Gestão de Pessoas da FETRANSPOR.

Quanto ao tema tratado neste volume, é importante assinalar que 
hoje o processo de captação de pessoas, seja ele interno ou externo, 
é de importância fundamental para as organizações. 

Do ponto de vista de mercado, uma boa imagem de determinada 
empresa, per se, é um fator de atração muito forte. O “boca a boca” 
sobre práticas de gestão de pessoas de determinada empresa é capaz 
de funcionar muito mais que a utilização de meios mais sofisticados 
para atrair bons profissionais. Ao mesmo tempo, outras empresas 
têm tido dificuldades em atrair e reter profissionais. Junte-se a isso 
as injunções do mercado de trabalho, em suas fases de alta oferta 
X baixa procura ou, inversamente, baixa oferta X alta procura, para 
que o profissional que não está habituado com tais leituras encontre 
dificuldades superiores às da mecânica do processo de R &S. 
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O Recrutamento e a Seleção de Pessoas são tratados neste livro 
em todas as suas modalidades e práticas. Caberá ao profissional 
de Gestão de Pessoas conhecer em profundidade o contexto de 
operação da empresa, seu entorno, seu valores e crenças;  ter domínio 
das políticas mais gerais de sua área; e, por último, realizar vigoroso 
acompanhamento de resultados de todo o processo. Só assim será 
capaz de executar essa importante etapa do processo de Gestão de 
Pessoas que, em primeira instância, previne grandes problemas na 
operacionalidade e nos resultados das organizações.

Ana Rosa Chopard Bonilauri
Universidade Corporativa do Transporte – FETRANSPOR
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Prefácio

O desenvolvimento do segmento de transportes de passageiros por 

ônibus no Estado do Rio de Janeiro é desafiado diariamente. São 

milhares de ônibus nas ruas, milhares de passageiros transportados 

e quilômetros rodados. O contato com o cliente nessa atuação de 

“portas abertas” e “face a face” é tão intenso e rico que oferece, aos 

responsáveis pela prestação de serviços, apreciações imediatas sobre 

seu trabalho.

Um setor no qual cerca de 40 mil trabalhadores se deparam com 

o cliente, todos os dias, em situação de prestação de serviços 

possui uma cadeia de valor essencialmente baseada na qualidade 

de atendimento e no domínio das boas práticas da condução de 

veículos. Isso significa dizer que o sistema está apoiado, de forma 

expressiva, em habilidades e comportamentos adequados de 

motoristas e cobradores. 

Na geografia da cidade, nas dificuldades das vias, no disciplinamento 

das leis vai se fortalecendo e se inovando um serviço de alta 

responsabilidade social!

Apenas por isso, já se justifica e se valoriza a coleção Gestão de 

Pessoas: a certeza de que o diferencial e a evolução desse setor se 

apoia na qualidade de sua gente. E esta qualidade dependerá da 

filosofia que sustenta o modelo de gestão de pessoas e da excelência 

dos métodos e processos utilizados nas empresas.

É este um dos principais papéis a que se dedica a FETRANSPOR: educar. 

Ela acredita que a inovação e a transformação serão alavancadas pela 

competência dos profissionais de gestão de pessoas, capacitados para 
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levar aos principais decisores das empresas a avaliação sensata da 

dimensão “pessoas”, a fim de definir estratégias de negócio compatíveis 

com a grandeza da tarefa.

Recomendo a todos os profissionais que conhecerem e estudarem os 

livros desta Coleção que se empenhem em uma leitura ativa, crítica e 

reflexiva. Espero que ela os encoraje a liderar boas transformações em 

suas práticas, em suas organizações, em suas vidas.

Lélis Marcos Teixeira

Presidente Executivo da FETRANSPOR

Rio de Janeiro, novembro de 2009
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Introdução
 

Luiza acabou de assumir uma função de especialista da área 
de Gestão de Pessoas em uma empresa de transportes e está 
muito feliz com a proposta de trabalho que lhe foi apresentada. 
Parte de seu desafio consiste em entender como, hoje, são 
feitas as atividades de recrutamento, seleção e integração, a 
fim de identificar, dentro de sua empresa atual, oportunidades 
de melhoria e montar um plano de trabalho para aperfeiçoar 
ou implantar o que for preciso. Vamos acompanhá-la nesta 
trajetória?

 
O que é, para que serve e como fazer: visão geral

As atividades de recrutamento, seleção e integração normalmente 
representam os primeiros contatos das empresas com os 
profissionais. Atrair, escolher e acolher são três palavras que 
podem, de forma resumida, definir estas atividades tão importantes 
de Gestão de Pessoas (GP).
 
 Apenas depois de recrutados, selecionados e integrados, os novos 
contratados começarão a desempenhar os papéis ocupacionais 
especificados nas descrições de cargo, terão seu desempenho 
avaliado, serão treinados para suprir eventuais lacunas de 
desempenho e recompensados pelo seu trabalho. É a partir da 
execução destas atividades que são captadas e alocadas pessoas 
que possam desempenhar as atividades necessárias para se atingir 
os objetivos traçados pela organização.
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É importante considerar, ainda, que tanto os candidatos às vagas 
como os novos empregados desenvolvem a primeira impressão 
sobre a empresa a partir da maneira como estas atividades iniciais 
são conduzidas. Em outras palavras, isso significa dizer que os 
profissionais que atuam com GP precisam planejar, executar e 
controlar cada atividade com cuidado e atenção, pois, além de 
projetarem ao mercado uma imagem da empresa, influenciam 
também a qualidade, a quantidade e a motivação das pessoas que 
ingressam (ou ingressarão) na organização.

Inúmeras são as técnicas e formas de recrutamento e seleção 
existentes, bem como de integração do empregado à nova cultura 
organizacional. Todas as possibilidades devem ser conhecidas 
e consideradas para que seja feita a melhor escolha de acordo 
com cada cargo e com a realidade da empresa em determinado 
momento. Entretanto, vale lembrar que sempre é possível mudar ou 
incrementar um modelo que já está sendo aplicado.

Como praticamente todas as atividades de gestão de pessoas, o 
recrutamento, a seleção e a integração são responsabilidade dos 
gestores imediatos com a assessoria da área de GP, que conhece as 
políticas relacionadas à pessoal da empresa, monitora o mercado 
e detém as técnicas e ferramentas inerentes a estes processos. 
Isso quer dizer que o responsável pela administração da equipe 
(dos empregados) é o gestor, a quem cabe, por exemplo, dar início 
ao processo de recrutamento e especificar, em detalhes, o perfil 
necessário para o correto preenchimento da vaga. 

Cabe ainda ao gestor participar ativamente dos processos seletivos 
para a formação de sua equipe, quer seja ajudando na elaboração 
de uma prova técnica, participando de dinâmicas de grupo, 
aplicando provas práticas ou realizando entrevistas técnicas, visto 
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que ele será o responsável pelo futuro ocupante da posição em 
aberto.

Além de atuar no processo de recrutamento e seleção, o gestor 
tem papel fundamental na ambientação do novo empregado 
que integra sua equipe. Ele deve acompanhar o novato e 
explicar o que é esperado dele no desempenho de suas 
atividades cotidianas, independentemente da empresa possuir 
um programa formal para dar as boas-vindas aos recém-
contratados. 

 Além do gestor, a área de Gestão de Pessoas (GP) desenvolve 
um trabalho complementar e fundamental nas atividades de 
recrutamento, seleção e ambientação, uma vez que possui como 
responsabilidades estabelecer políticas, normas, procedimentos 
e formulários para padronizar a conduta dos gestores, assessorá-
los e treiná-los para que atuem adequadamente nos processos da 
empresa. 

 Nós, que trabalhamos com a gestão de pessoas, sabemos que 
inúmeros são os tipos de organização e perfis dos gestores com os 
quais temos de lidar no dia a dia e, para cada um deles, precisamos 
elaborar uma estratégia para que consigamos nos aproximar, 
“vender” nossas ideias e desempenhar nosso papel educativo. 
Talvez este seja nosso maior desafio: fazer com que os gestores 
percebam seu papel em todas as atividades de Gestão de Pessoas. 

Apenas com o estabelecimento de uma relação de parceria é que 
as estratégias e atividades relacionadas à “gente” poderão ser 
efetivamente implementadas. A responsabilidade por gerir pessoas 
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não pode nem deve ser delegada; o gestor é antes de tudo um 
“gestor de gente”.

Na sequência dos capítulos, serão apresentados os assuntos 
relacionados a seguir, sempre com um enfoque prático, com 
exemplos e formulários, objetivando fornecer subsídios para que o 
profissional de GP consiga implantar ou rever estas atividades em 
sua empresa:

• definição e objetivos do recrutamento;
• tipos de recrutamento e fontes que podem ser utilizadas; 
• apresentação de etapas gerais para um processo de recrutamento;
• definição e objetivos da seleção;
• técnicas de seleção que podem ser utilizadas, apresentando um 
detalhamento sobre a seleção por competências;
• apresentação de etapas gerais para um processos seletivo;
• definição e objetivos da integração;
• formas de integração que podem ser aplicadas.

Ao final de cada capítulo, são propostos exercícios para 
proporcionar uma consolidação sobre o conteúdo apresentado 
por meio de uma reflexão sobre a aplicação prática do que foi 
abordado.
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1 . Recrutamento
 

Luiza resolve começar do início, ou seja, pensar na forma como 
o recrutamento é feito hoje na sua nova empresa, qual é o tipo 
de recrutamento preferencial, quais são as fontes com maior 
índice de retorno em termos qualitativos e quantitativos, quais 
são os formulários utilizados para formalizar o processo, entre 
outros pontos relevantes. Vamos ver estes assuntos?
 

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. 
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A Tabela 1 traz um resumo desta relação, com foco nas atividades de 
atração de pessoas:

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

É importante que o profissional que atua com recrutamento e 
seleção conheça e acompanhe o mercado de trabalho para poder 

> RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E INTEGRAÇÃO
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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.

> RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E INTEGRAÇÃO
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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 
por aposentadoria ou por participação em programas de 
desligamento incentivado. Esse é um exemplo clássico que 
aconteceu na EMBRAER logo após sua privatização.  

> RECRUTAMENTO
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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;

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 
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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 público-
alvo não tem acesso à internet ou a correio eletrônico (e-mail) 
ou mesmo não possui familiaridade com esses recursos 
tecnológicos;

> RECRUTAMENTO
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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;

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 

> RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E INTEGRAÇÃO



25

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. 

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.
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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;
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• 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:

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

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. 
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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.

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 

> RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E INTEGRAÇÃO



31

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. 

Vamos Praticar?

Luiza 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 Luiza 
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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2 . Seleção

Depois de ter revisado a parte de recrutamento, Luiza se 
pergunta sobre como é planejada e executada a seleção em 
sua empresa e quais são as técnicas utilizadas. Resolve, então, 
relembrar um pouco sobre este assunto para tentar encontrar 
uma nova ideia, uma melhor prática, que possa aplicar na nova 
empresa. Vamos acompanhá-la?

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.
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Técnicas

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

• 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; 

• 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); 

• 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; 

• Simulações ou dinâmicas de grupo: avaliam o candidato como 
componente de um grupo, a fim de analisar e diagnosticar seus 
comportamentos como ser social.
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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. 
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Assim, usualmente se aplicam, primeiro, as provas de 
conhecimentos gerais e específicos para aqueles que tiveram 
seus currículos selecionados em um 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. 
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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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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.
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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.
 
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.
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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.
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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:

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.
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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).

Figura 4 – Significado da Sigla SAC

 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.
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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?

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 

Fizemos a migração da 
folha de pagamento 
para outro sistema e 
mantivemos o sistema 
antigo rodando em 
paralelo para comparar 
as informações.

Esta situação duplicou 
o trabalho e tive que 
fazer um cronograma 
diário, semanal e 
mensal de minhas 
atividades para dar 
tempo de fazer tudo.

Conseguimos fazer a 
migração da folha de 
pagamento no prazo 
previsto, sem erros e 
sem a necessidade de 
horas extras.
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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.
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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;

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 levá-
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.
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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:
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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:_______________________________________
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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

De forma geral, o fluxo de um processo seletivo pode ser resumido 
pela Figura 8.
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Figura 8 – Fluxo resumido de um processo seletivo
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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 
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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 caracterizam uma entrevista e como agir de maneira 
adequada em cada uma delas. As etapas em questão são:
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• 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.
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Figura 9 – 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.
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Vamos Praticar?

Luiza 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 . Integração

“Como será a cultura da nova organização e como os novos 
empregados são ambientados, integrados à nova realidade 
de trabalho?”, imagina Luiza. Como não sabe se existe um 
programa de ambientação estruturado, Luiza resolve pesquisar 
um pouco sobre o assunto para poder sugerir algo ou então 
contribuir com o programa hoje já existente. Vamos conhecer 
um pouco mais sobre este assunto?

Definição

Quando aprovados em todas as etapas do processo seletivo, os 
candidatos são admitidos na empresa. Antes de iniciarem suas 
atividades, a organização procura integrá-los ao contexto, às 
práticas e às filosofias predominantes por meio de cerimônias de 
aculturamento.

A integração (socialização ou ambientação) é a forma como os 
novos empregados são orientados sobre o modo como devem agir 
e o que é deles esperado na empresa em que estão ingressando. 

Quando um novo empregado é admitido, há uma adaptação 
mútua, ou seja, tanto a empresa (o grupo de trabalho) quanto o 
empregado estão se adaptando uns com os outros. 

Além disso, para o novo empregado, tudo é novo/desconhecido: 
costumes, normas, valores etc. Assim, informações simples como 
onde comer, com quem falar, que sistemas utilizar, em que horário 
chegar, sair e almoçar, como fazer uma ligação e onde fica a 
impressora são de extrema importância para o “novato”. 
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A integração, então, é a forma que a empresa tem de recepcionar o 
novo empregado, explicar as obrigações e os direitos, apresentar 
tudo aquilo que ele precisa saber para poder começar a trabalhar 
e produzir resultados de forma mais rápida e com maior qualidade. 
Além dos aspectos objetivos sobre como proceder, existe o 
aspecto psicológico de acolher a pessoa, fazer com que ela se 
sinta parte daquele grupo.

Inúmeras são as razões pelas quais a empresa deve implementar 
um programa de socialização. Vejamos alguns exemplos: reduzir 
a ansiedade do recém-contratado, diminuir a rotatividade que 
costuma acontecer nos primeiros meses de trabalho devido à não 
adaptação dos novos empregados, possibilitar o desenvolvimento 
de expectativas realistas sobre o cargo e a organização, evitar 
erros e retrabalho e melhorar o relacionamento e o clima 
organizacional.

Muitas são as formas que as empresas podem utilizar para realizar 
a integração, porém, independente dos recursos disponíveis, é 
muito importante ambientar o novo empregado ainda que da 
maneira mais simples possível.
 
Como Integrar os Novos Empregado

Existem várias formas pelas quais se busca fazer a integração, 
socialização ou ambientação do novo empregado. Nesse processo 
de ambientação, ele deverá receber informações sobre a empresa, 
que podem ser transmitidas de diversas maneiras, mais ou menos 
formais, com maior ou menor nível de estruturação e envolvimento 
da área de Gestão de Pessoas. 

Vamos conhecer um pouco mais sobre o assunto na sequência.
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Uma dessas formas é o Programa de Integração, mais formal e 
completo, que consiste em um treinamento inicial destinado aos 
recém-chegados na empresa e que deve abordar os seguintes itens:

a) Assuntos organizacionais: missão, visão e objetivos da 
empresa, políticas e diretrizes, estrutura/organograma, tipo de 
linguagem, produtos e serviços oferecidos, regras e procedimentos 
internos, apresentação da estrutura física e das instalações;

b) Direitos do empregado: dias de pagamento, plano de saúde, 
seguro de vida, grêmios, vale-refeição, enfim, informações sobre 
os benefícios sociais disponibilizados pela organização;

c) Deveres do empregado: tarefas, responsabilidades, padrões de 
desempenho, horários de entrada, saída, almoço, entre outros;

d) Informações e procedimentos relacionados à Saúde 
Ocupacional e à Segurança do Trabalho: utilização de 
equipamentos de proteção individual (EPI), riscos ambientais do 
trabalho, normas de segurança, entre outros;

e) Relacionamento: apresentação aos superiores e aos colegas 
de trabalho.

Este treinamento de integração pode ser autoinstrucional, ou 
seja, a área de GP pode elaborar e disponibilizar um Manual de 
Integração contendo informações sobre a empresa, os direitos e 
deveres do novo empregado; ou, ainda, estas informações podem 
ser transmitidas via curso on-line de ambientação.

Além desse método autoinstrucional, muitas empresas optam 
também por realizar a integração presencial, normalmente 
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coletiva. Todos os assuntos disponíveis no Manual são 
apresentados e, algumas vezes, profissionais de outras áreas 
podem ser convidados a participar para apresentar a empresa e os 
produtos e serviços ofertados. 

A periodicidade destes treinamentos depende muito do perfil da 
empresa e da rotatividade dos empregos. Pode-se, por exemplo, 
estabelecer que no dia 20 de cada mês (havendo antecipação 
sempre que a data escolhida for um final de semana), das 9 
horas às 11 horas, será feita a integração dos novos empregados 
admitidos. 

Outra forma de realizar essa socialização é atribuir a um gestor ou 
empregado mais antigo o papel de tutor do novo entrante, ou seja, 
caberá a ele realizar a ambientação do “novato”. Nestes casos, 
o tutor deverá ser bem escolhido e a área de Gestão de Pessoas 
poderá fornecer um pequeno roteiro de pontos que deverão ser 
abordados. 

Podemos considerar, ainda, que a socialização tem início no 
processo seletivo, pois desde esse momento os candidatos 
começam a receber informações sobre a empresa, o ambiente de 
trabalho, a cultura, as atividades a serem desenvolvidas, o estilo 
de administração existente, entre outras. 

Por exemplo, candidatos que ficam muito tempo esperando para 
serem atendidos ou que não são bem tratados pela área de GP 
ou pelos requisitantes já percebem como é a empresa, como ela 
funciona e como os empregados são tratados e considerados. O 
próprio fato de nos processos seletivos o gestor imediato (ou, em 
alguns casos, os próprios pares) entrevistar o candidato pode ser 
considerado uma forma de integração, pois os futuros colegas não 
serão mais desconhecidos.
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Com base em tudo o que foi visto, podemos observar que 
os processos de recrutamento, seleção e integração estão 
interligados e, se bem planejados e executados, podem garantir à 
empresa candidatos em quantidade e com qualidade adequadas 
para que a mesma possa obter sucesso em sua atuação. Outro 
ponto importante, e que será visto na sequência, é a utilização de 
indicadores para controlar a eficiência destes processos.

Vamos Praticar?

Luiza se pergunta qual é o melhor modelo de integração para 
utilizar na nova empresa. Será possível reunir todos os recém-
admitidos para um programa formal de ambientação? E em sua 
empresa, como é feita esta integração? Você consegue reunir 
todos os novatos para um programa formal de apresentação da 
empresa?
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4 . Indicadores

Como saber se as atividades de recrutamento, seleção e 
integração estão sendo desempenhadas a contento? Qual é a 
melhor fonte de recrutamento? Qual é o tempo médio para o 
preenchimento de cada vaga? Luiza começa a se questionar 
sobre estas métricas e resolve investigar se a empresa já utiliza 
algum indicador relativo a estes temas.

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); 
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• 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

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.

> RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E INTEGRAÇÃO
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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. 

> INDICADORES
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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:

PV = Total de dias gastos para preenchimento de vagas  

 Total de vagas preenchidas

 
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. 

Exemplo de fórmula para este cálculo: 

ERS = Total de pessoas que passaram do período de experiência  

 Total de admitidos no mesmo período x 100

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:

Efetividade da Integração  = Empregados integrados   

 empregados admitidos 
(considerando um período 

específico de tempo)

> RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E INTEGRAÇÃO
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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.

> INDICADORES
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Vamos Praticar?

Luiza 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? 

> RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E INTEGRAÇÃO
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5 . Considerações Finais

Luiza sabe que as atividades de recrutamento, seleção e integração 
são muito importantes para a empresa, para o empregado e 
para o gestor. Por meio delas é possível prover a organização de 
força de trabalho em quantidade e qualidade necessárias para o 
alcance dos objetivos do negócio. Vamos recapitular alguns pontos 
interessantes do que foi apresentado até agora.

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.
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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.

> RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E INTEGRAÇÃO
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Vamos Praticar?

Conhecendo agora um pouco mais sobre recrutamento, seleção 
e integração, Luiza 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 Luiza? Por onde você acha que ela deve começar? 
De que forma ela deve fazer esse plano de ação?

> CONSIDERA’CÕES FINAIS
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Saiba Mais

• Os livros Seleção com Foco em Competêncas (de Maria Odete 
Rabaglio); Jogos de Empresa e Técnicas Vivenciais (de Maria Rita 
Gramigna) e Jogos, Dinâmicas & Vivências Grupais (de Rose Militao 
e Albigenor Militao) são algumas publicações que apresentam 
práticas de dinâmica de grupo que podem ser consultadas por 
aqueles que desejam se aprofundar no assunto.

• O artigo Gestão Estratégica de Custos no Processo de 
Recrutamento e Seleção apresenta informações interessantes 
sobre como obter qualidade, eficiência e produtividade no 
gerenciamento destas atividades. Para consultá-lo, acesse:
http://www.intercostos.org/documentos/custos_329.pdf

• Os livros Seleção e Entrevista por Competências com o Inventário 
Comportamental (de Rogerio Leme) e Recrutamento e Seleção 
por Competências (de Leda M. V. Carvalho) apresentam outras 
metodologias para a seleção por competências. Para quem se 
interessou pelo assunto ou deseja se aprofundar no mesmo, vale a 
pena consultá-los.
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