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  O RECRUTAMENTO COMO UM              

SUBSISTEMA DE RECURSOS 

HUMANOS  

INTRODUÇÃO 

O recrutamento de pessoas  é um instrumento de extrema importância para as organizações. Quando bem 

administrado, este processo traz benefícios tanto para o empregador quanto para o candidato a ser admitido. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É um conjunto de técnicas e procedimentos que 

visam atrair  e captar candidatos potencialmente 

qualificados e capazes de ocupar cargos na 

organização. É um sistema que divulga e oferece, 

ao mercado e internamente, oportunidades de 

emprego que pretende preencher. 

 

 

 Figura 1:Etapas do Recrutamento: 
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Conclui-se que o recrutamento  é um sistema utilizado 

pelas empresas e organizações com objetivo de 

recrutar os candidatos que apresentam um perfil 

desejado e que  se engajam melhor na vaga de acordo 

com as necessidades da empresa e ou organização. 

É, portanto, um  mecanismo importante na vida da 

empresa, pois a mesma está buscando pessoas 

adequadas para suprir uma necessidade interna na 

área de recursos humanos e de gestão de pessoas. 

Constitui-se numa fase primordial que antecede o 

processo de seleção em todas as suas etapas, 

identificando e atraindo grupos de candidatos, entre os 

quais serão escolhidos para ocupar a vaga. É por meio 

de uma política bem estruturada de recrutamento de 

pessoas que a empresa consegue atrair novos 

candidatos para abastecer seu processo seletivo. Na 

verdade, o recrutamento funciona como uma processo 

de comunicação: a organização divulga e oferece 

oportunidades de trabalho. O recrutamento é um 

processo de duas mãos: ele comunica e divulga 

oportunidades de emprego, ao mesmo tempo em que 

atrai os candidatos para o processo seletivo. O 

fundamental é que atraia e traga candidatos para 

serem selecionados. 

RECRUTAMENTO INTERNO: é realizado com 

funcionários que já estão atuando na empresa, e 

que  pretendem conseguir uma transferência para 

setores que proporcionem mais desafios e 

aprendizagens ou a conquista daquela promoção 

desejada.  

 

RECRUTAMENTO EXTERNO: é realizado por meio 

de fontes que visam atrair pessoas qualificadas e 

aptas no mercado. Os candidatos estão fora da 

organização. A escolha da fonte depende da 

exigência da qualificação, do nível hierárquico e das 

especificações. Antes da divulgação da vaga, é 

preciso analisar o cargo e identificar os meios mais 

viáveis para atrair os candidatos certos para o 

processo seletivo. 

 

 

 


