
RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAS 

INTRODUÇÃO 

O setor de Recursos Humanos vem ganhando espaço e mostrando que nos dias de hoje o grande diferencial 

no resultado final é a pessoa. As expressões hoje utilizadas como concorrência acirrada, globalização e 

instabilidade, tornaram-se vivas no mundo dos negócios  Entende-se que a empresa deve estar bem preparada 

e com funcionários capacitados para enfrentar as mudanças ambientais.  

CONCLUSÃO 

 

 

 

 

 Recrutar e Selecionar. 

DESENVOLVIMENTO 

BIBLIOGRAFIA 

Estudos realizados demonstraram que o 

preenchimento de uma vaga é um aspecto de extrema 

importância dentro das organizações. Planejar as 

necessidades de pessoal, recrutar, selecionar, treinar e 

desenvolver empregados capacitados é mais um 

desafio que as empresas têm de enfrentar no mercado 

de trabalho. Ter todo o tempo de dar um treinamento 

de qualidade para o novo funcionário para ele se 

capacitar para a vaga e exerce – lá com 

profissionalismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considera-se recrutamento o meio de encontrar e atrair 

candidatos para as posições abertas na organização, 

portanto, é de suma importância que este processo esteja 

bem elaborado e que possua muitos candidatos, pois 

deve alimenta o processo de seleção, que deve 

disponibilizar de muitas e boas opções. 

O processo de recrutamento e seleção vem se 

aperfeiçoando a cada dia, quando uma organização 

necessita de novas contratações, raramente dava 

oportunidade de promoção aos funcionários. 
 

Fig.1 

Segundo Chiavenato  seleção constitui a escolha do homem 

certo para o lugar certo. De acordo com Pontes seleção vem 

a ser o processo de escolha de candidatos entre aqueles 

recrutados. 

O processo de seleção deve ser amplamente abastecido com 

candidatos em potencial pelo processo de recrutamento. Este 

processo é um comparativo, de um lado as definições do 

perfil de cargo e de outro as características dos candidatos, a 

fim de averiguar qual deles atende as exigências do cargo. A 

triagem entre os candidatos recrutados é a primeira etapa 

dentro do processo, os que passam para a segunda etapa 

são submetidos a testes, tanto de conhecimento, 

desempenho e testes psicológicos. A entrevista é um dos 

pontos principais da seleção e é o que irá averiguar a 

qualificação, o potencial e a motivação do candidato ao 

cargo, após análise dos candidatos e dos dados obtidos, os 

selecionados, que serão poucos, passam por uma entrevista 

técnica, que irá transcorrer com o supervisor, gerente, 

coordenador ou encarregado da área requisitante afim de 

realizar uma análise profunda dos conhecimentos do 

candidato  
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