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História do Recrutamento e Seleção:
O processo de Recrutamento e Seleção vem ocorrendo há muito
tempo. Assim que se iniciou a organização dos povos é possível
notar este sistema. O mesmo era reparado principalmente onde
havia a preocupação em escolher as pessoas mais aptas a executar
atividades específicas. Com a Revolução Industrial no século XVIII,
foi notável a fragmentação de tarefas, alienando o trabalhador do
processo de criação e lhe dando uma única execução de trabalho.
Com isso, este processo passa a ser determinado pelas
necessidades específicas, fundamentando-se na designação do
segmento operacional.

( EX: FORDISMO: FILME “TEMPOS MODERNOS”)
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Em 1983, Chiavenato efetuou a definição de recrutamento e
seleção de candidatos de maneira simples, segundo ele trata-se da
“escolha do homem certo para o cargo certo”. O Recrutamento e
Seleção passaram por diversos momentos, acompanhando os
processos históricos, e hoje é considerado fundamental na cultura
organizacional de uma empresa que busca funcionários
portadores de um determinado comportamento adequado a visão
e objetivos da mesma.
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Recrutamento é um conjunto de técnicas e procedimentos que
visa atrair candidatos potencialmente qualificados e capazes de
ocupar cargos dentro da organização. É basicamente um sistema
de formação, através do qual a organização divulga e oferece ao
mercado de recursos humanos, oportunidades de emprego que
pretende preencher.
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O Recrutamento é feito a partir das necessidades presentes e
futuras dos Recursos Humanos da organização. Exemplos de fontes
de recrutamento são:

• Recomendação ou indicação de empregados;

• Ex-empregados;

• Anúncios em jornais ou revistas;

• Sites Corporativos ou de Empregos;

• Escolas e Universidades.
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Recrutamento e Seleção de Pessoas :

Na visão do Departamento Recursos Humanos, recrutar e selecionar
pessoas tem por objetivo maior o suprimento de material humano
para a garantia do desempenho satisfatório de atividades pré-
estabelecidas.
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Conjunto de métodos e técnicas que visam atrair candidatos
potencialmente qualificados.
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Na visão das empresas privadas :

1. Elaboração da requisição de empregados (pessoal). 
2. Assinatura da requisição. 
3. Verificação dos requisitos do cargo. 
4. Verificação do arquivo de candidatos e comparação 
com os requisitos do cargo solicitado. 
5. Chamada dos candidatos. 
6. Marcação de entrevistas. 
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Na visão das empresas públicas
1. Verificação da existência de vacância;

2. Solicitação da Autorização do Concurso;

3. Autorização do Concurso;

4. Elaboração do Edital e escolha de bancadas ;

5. Publicação do Edital de convocação de candidatos e abertura
das inscrições;

6. Aplicação da Avaliação.
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• Fonte de recrutamento: são locais que proporcionam candidatos
potencialmente qualificados;

• Pesquisa interna: é a etapa do planejamento onde são verificadas
as necessidades da organização em relação aos candidatos;

• Pesquisa externa: é a segmentação do mercado em fontes de
recrutamento;

• Definição de técnicas: quais técnicas serão utilizadas para atrair
os candidatos.
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a) APLICADOS: já se encontram empregados na empresa ou no mercado.

REAIS: estão em busca de novo cargo, emprego ou empresa.

POTENCIAIS: não estão em busca de novo emprego ou cargo.
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b) DISPONÍVEIS: não estão empregados (trabalhando). 

• REAIS: estão em busca de emprego. 

• POTENCIAIS: não estão em busca de emprego.

14



Recrutamento Interno :
• Realizado na própria empresa, em busca de funcionários com perfil 

profissional adequado para o cargo. 

a) Tipos: 

1 - Movimentação vertical: ascensão de nível hierárquico. 

2 - Movimentação horizontal: transferência de departamento ou atuais 
sem ascensão. 

3 - Movimentação diagonal: transferência com ascensão em nível 
hierárquico. 
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