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Recrutamento e Seleção

Recrutar e selecionar recursos de acordo com as necessidades da

organização, buscando os melhores profissionais possíveis.

Esta busca é efetuada com avaliações precisas e heterogêneas, a

fim de identificar os melhores profissionais.

O recrutamento e seleção é um processo complexo e

dispendioso, principalmente quando efetuado sem os recursos

necessários de avaliação do profissional. Este processo cresce

exponencialmente em sua complexidade, de acordo com o nível

hierárquico do profissional pretendido.

De acordo com a função e nível hierárquico são aplicados

diferentes avaliações, levando a escolhas com maior

assertividade.



O processo de Recrutamento e Seleção é um dos pilares do RH

Estratégico. Processos de qualidade reduzem o absenteísmo,

turnover e aumenta o engajamento e produtividade das equipes

O investimento do serviço de Recrutamento e Seleção é aplicado

sobre o valor do salário bruto da vaga a ser preenchida.

Veja tabela na próxima página ...
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Recrutamento e Seleção

O lead time é o tempo estimado para apresentação dos candidatos ao contratante. 

Este tempo pode variar de acordo com a complexidade da função.

Para outros Grupos de Cargos não constantes da tabela o investimento deve ser avaliado 

separadamente.

O investimento mínimo de cada vaga é de R$ 500,00.

* O Investimento é reduzido de acordo com o número de vagas a recrutar.



Nossas seleções de candidatos são realizadas respeitando as necessidades do cargo solicitado pela empresa

contratante, nos pautando sempre na ética e respeito à individualidade do candidato.

Podemos resumir o processo nas etapas a seguir ...

Ao final, você reeberá os laudos dos candidatos. Os candidatos avaliados, então, são encaminhados à sua

empresa, a fim de que sejam selecionados aqueles de sua preferência.

Divulgação e  Pesquisa 
de candidatos

Análise de Currículos

Entrevista para análise 
de conhecimento, 
comportamento e 

experiência

Análise de referências 
profissionais

Análise 
Comportamental

Avaliações de Nível 
Lógico

Avaliação psicológica

(se contratado)

Avaliações Técnicas

(se contratado)
Confecção de LaudosEntrega





Agradecemos pela oportunidade desta apresentação e

ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos e

consultas.



empresas prontas a te atender
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Avenida Rio Branco 123 sala 812

Centro - Rio de Janeiro

(21) 3178.3156

contato@acangasolucoes.com.br
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