
Recrutamento & 

Seleção: 

  

Como fazer um processo assertivo!  



12.07 

10:15 -  10:30  
Break Estratégico 

10:30 -  11:20  
“Como eu sou”  

11: 30 
 Encerramento 

“Quando se 

navega sem 

destino, 

nenhum 

vento é 

favorável.” 
Sêneca 

09:00  Início 



O que te trouxe até aqui...  

Abra a “plaquinha” que está em sua mesa, 

e leia em voz alta a questão. 

 

Vamos refletir juntos! 



O que é R&S 



“Nenhuma empresa pode 

fazer melhor que os seus 

funcionários” 
 

Peter Drucker 

Filósofo, economista e  

escritor de Administração (1909-2005)  



Por que montar um quadro com bons 

funcionários? 

São eles que representam a empresa diante 

do público, e serão eles os responsáveis por 

seu sucesso.  



 Processo  que atrai candidatos para a empresa;  

Como você atrai os candidatos? 



Recrutamento 

Definição estratégica do perfil; 

 

 Decisão de recrutar interna ou externamente; 

 

 Planejamento de onde encontrar;  

 

 Escolha do meio e o processo de divulgação.  



Definição Estratégica do Perfil  

Descrição de Cargo:  

 

o Início de um Processo Assertivo 

É uma definição escrita do 

que o ocupante faz,  como ele 

faz e por que ele faz 



  Alinhamento de Perfil com o Requisitante  

 Quais são os requisitos da vaga: 

o Grau de Escolaridade: 

o Experiência necessária: 

o Brevemente a descrição das atividades: 



  Planejamento de onde encontrar  

Formas de Recrutar Gratuitas 

o Crie um e-mail. Não se faz necessário 

colocar  o nome da empresa;  

o Elabore um anúncio. Dica: limita-se a 

escrever sobre o perfil!   



o Divulgue:  

 

      www.empregacampinas.com.br 

 

 

      http://cpat.campinas.sp.gov.br/ 
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Onde as pessoas procuram empregos? 

Conforme pesquisa realizadas em 2006... “os 

resultados indicaram não apenas que a internet tornou-

se fonte aceitável de informações sobre empregos, 

como mostraram que, dos indivíduos que receberam 

ofertas de trabalho (48%), a maior parte  vinculou 

essas propostas ao uso de sites voltados a tais 

propósitos”. 
Fonte: Help wanted ads de Larry Swiher 



  Triagem e Avaliação de Currículos 

Quais são os dois itens mais importantes para 

separar o que fica e aquele que será descartado? 



o Recomenda-se fazer uma pré-entrevista com 

os candidatos dos currículos selecionados por 

telefone. 'Nessa conversa, questione alguns 

detalhes que não ficaram claros' 

Antes da entrevista pessoal ... 



ENTREVISTAS DE SELEÇÃO 



•Pode-se dizer que o entrevistador tem um papel duplo : ao 

mesmo tempo sua postura é interativa pois participa de uma 

relação de troca com o candidato, e tem o papel de “observador 

ativo” na medida que conduz o processo de investigação e o 

levantamento de dados. 

 

•O entrevistador é seu próprio instrumento de trabalho, e se por 

um lado permanece na relação, por outro está por fora, 

observando e controlando o que ocorre.  

 

Isto significa que condiciona os fenômenos que ele mesmo vai 

registrar e avaliar. 

Papel de Entrevistador  



   Pontos Básicos de uma Entrevista 

O objetivo da entrevista é avaliar qualificações 

específicas do pretendente à vaga, ter uma ideia 

de como ele ajustará à empresa e julgar o seu 

entusiasmo em relação ao cargo.  



   Es t ru turando  a  Ent rev is ta  

Você deve desenvolver um formato 

estruturado para todas as entrevistas. 

 

Inicie a entrevista com uma afirmação 

informal.  

Exemplo: algo relacionado ao tempo, se 

chegou bem, ofereça uma água ... 

 



   Es t ru turando  a  Ent rev is ta  

o  Formule questões que exijam respostas 

opinativas, pois deve-se incentivar o candidato 

a falar;  

o  Interaja e diga frases como: 

 - “Entendo” 

 - “Fale mais sobre isso” 

o  O candidato deverá falar a maior parte do 

tempo;  



   Es t ru turando  a  Ent rev is ta  

o  Informe ao candidato quem é você ;  

o  Forneça informações básicas da empresa 

o  O candidato deverá falar a maior parte do 

tempo;  

o  Não fale muito sobre as responsabilidades 

do cargo, antes de perguntar  sobre as 

qualificações do candidato e suas atividades 

anteriores  



   E laborando  Perguntas  

O Tempo  considerado ideal para a entrevista 

são de 40 Minutos. 

 

Por isso... 

 

o  Elabore um roteiro.   

 





Perfil Comportamental 

o É possível “descobrir” o perfil comportamental de uma 

pessoa? 

DISC 

 Ferramenta que tem como base a teoria 

    desenvolvida por Willian Moulton Marston –  

    As emoções das Pessoas Normais 

 Mede: comportamentos e emoções   

                observáveis;  

 A facilidade  ou a dificuldade em realizar        

    algo 





Tempo... 



Executor  

 

 

Planejador   

Analítico 

Comunicador 

INFORMAL 
Se desenvolve por relacionamentos 

FORMAL 
Se desenvolve pelo Trabalho  

DOMINANTE 
Gosta de Risco 

Gosta de Mudança 

CONDESCENDENTE 
Gosta de Segurança 

Introvertido e Teórico  

Conhecendo cada  Perfil 



Entendendo cada  Perfil 

Comunicador 
 

 Amigo 
 Líder 

 Distraído 
 Desorganizado 
 Autoconfiante 

 Otimista 
 Sociável  

Executor 
 

 Rápido 
 Direto 

 Gosta de desafios 
 Agradável 

 Empreendedor  

Analítico 
 

 Detalhista 
 Introspectivo 
 Estudioso 
 Orgulhoso 
 Crítico 
 Sensível 

 Autodisciplinado  

 

Planejador 
 

 Calma 
 Rotineiro 
 Flexíveis 

 Introvertido 
 Paciente 

 Estabilidade 
 Bom ouvinte   



Pontos a serem desenvolvidos  

de cada perfil  

C O M U N I C A D O R  

 Não possui autocontrole.  

 Toma decisões ao sabor da emoção. 

 Compra impulsivamente.  

 Não presta atenção aos outros.  

 Sempre arranja desculpas para suas negligências.  

 Esquece compromissos e obrigações. 

Completamente desorganizado.  

Tem muitos projetos não terminados. 

. 



Pontos a serem desenvolvidos  

de cada perfil  

E X E C U T O R  

Tem acessos de cólera violenta.  

Fortemente obstinado.  

 Insensível aos problemas dos outros. 

 Toma decisões para os outros. 

Sofre de excesso de autoconfiança.  

Aborrece-se com detalhes.  

Força os outros a concordar com seu plano de trabalho. 

Cansativo e difícil de satisfazer-se.  .  

. 



Pontos a serem desenvolvidos  

de cada perfil  
P L A N E J A D O R  

 Falta-lhe autoconfiança.  

Pessimista e temeroso. 

 Raramente dá gargalhada.  

 Pode parecer egoísta.  

Em alguns momentos apresenta-se teimoso.  

É um espectador da vida, calmo, sereno, sem envolver-se. 

Protege-se contra envolvimentos emocionais.  

Opõe-se a mudanças. 



Pontos a serem desenvolvidos  

de cada perfil  

A N A L I S TA  

 Muitas vezes pode-se apresentar depressivo e triste.  

Introspectivo ao ponto de prejudicar-se.  

Orgulhoso.  

 Pode parecer egoísta.  

Busca sempre a perfeição e julga tudo de acordo com seus 

ideais. 

Muitas vezes sente-se ferido profundamente.  

Fica deprimido com suas criações. 



   Finalizando o Processo Seletivo 

Todas as informações, de cada candidato,   

devem ser analisadas e agrupadas; 

Se houver o requisitante da vaga, indicar para  

ele 3 finalistas; 

O finalista devera ser aquele que mais aderiu a 

Descrição da Vaga 



Nosso próximo encontro 
9/08 

Tema: 
Diferentes gerações, diferentes 

estratégias 
 



OBRIGADA! 
 

Ariana Gilberto 
Consultora em Recursos Humanos 

ariagila@gmail.com 

 
Contato 

falecom@sindivarejistacampinas.org.br 
 

19 3775 5560 


