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OBJETIVOS

• Definir o conceito de recrutamento de Pessoas;

• Conhecer as modalidades de recrutamentos interno e externo

• Descrever as técnicas de recrutamento externo.

• Aplicar procedimentos para recrutamento.
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ATIVIDADE COMPLEMENTAR

1. Definir os objetivos organizacionais. Dar exemplos:

Objetivo é um resultado desejado que se busca alcançar em determinado período.

A visão organizacional se refere a um conjunto de objetivos desejados pela

organização. Daí a denominação de objetivos organizacionais para diferenciá-los

dos objetivos individuais desejados pelas pessoas para alcançar proveitos pessoais.
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ATIVIDADE COMPLEMENTAR

2. Quais são as diferenças entre objetivos rotineiros, inovadores e de

aperfeiçoamento?

1. Objetivos rotineiros

• objetivos do cotidiano e que servem como padrões de desempenho do dia a dia.

2. Objetivos de aperfeiçoamento:

• objetivos que servem para melhorar e alavancar os atuais resultados da organização 
no sentido de aperfeiçoar e incrementar aquilo que já existe.

3. Objetivos inovadores

• objetivos que incorporam ou agregam algo totalmente novo à organização.
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ATIVIDADE COMPLEMENTAR

3. Qual é o papel do benchmarking na Gestão Pessoas?

O Benchmarking nada mais é do que um processo de investigação em

que uma empresa determina, de forma sistemática, quão competitivos

são seus processos frente aos dos concorrentes, através da comparação

com outras empresas, integrantes do mesmo ambiente em que ela está

incluída.
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Mercado de Trabalho

Mercado significa o espaço de

transações, o contexto de trocas e

intercâmbios entre aqueles que

oferecem um produto ou um serviço

e aqueles que procuram um produto

ou um serviço.
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Mercado de Trabalho



Centralização e Descentralização
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Processo de Gestão de Pessoas

São atividades estruturadas que levam a um entendimento mais detalhado da

política da gestão.
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Processo de Agregar Pessoas

• Processo utilizado para incluir novas pessoas na

empresa.

• Pode ser denominado processo de provisão ou

de suprimento de pessoas.

• Inclui recrutamento e seleção de pessoas.
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Conceito de Recrutar

• Sendo assim, o processo de recrutamento visa a comunicar, divulgar e

atrair candidatos para oportunidades de emprego disponibilizadas pela

organização para abastecer seu processo seletivo.

• Esse recrutamento pode ser interno ou externo. Para iniciar o

recrutamento, a organização deve fazer a análise de cargo, que é um

procedimento que determina as atribuições e as características da pessoa

que deve ser contratada.
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Técnicas de Recrutar

Recrutamento Interno

• É o processo de identificação e atração de candidatos de
uma determinada empresa para outra posição dentro da
mesma empresa.

Recrutamento Externo

• É o processo em que o setor de gerenciamento de talentos
busca um profissional fora da organização
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Técnicas de Recrutar

Recrutamento Interno

13



Técnicas de Recrutar

Recrutamento interno

• O recrutamento interno pode apresentar algumas vantagens, como o fato de a

pessoa já estar familiarizada com a organização que, normalmente, detém

informações mais precisas sobre o candidato, o que proporciona probabilidade

de melhor seleção.

• Esse tipo de recrutamento costuma elevar a autoestima do colaborador, que

passa a se dedicar mais no cumprimento das metas e na obtenção de resultados

da organização.

14



15

Modelo de 
Formulário de 
Recrutamento 
Interno

Empresa A



Técnicas de Recrutar
Recrutamento externo

• Nesse tipo de recrutamento, levam-se em conta, entre vários itens, a vida

pessoal do candidato.

• Este tipo de processo seletivo tem a finalidade de descartar possíveis

colaboradores problemáticos e identificar pessoas que tenham

características para a futura vaga oferecida pela organização.
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curriculum-vitae;

anúncios em jornais ou revistas;

apresentação de colaboradores;

agências de recrutamento;

cartazes ou anúncio;

Técnicas de Recrutar
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Técnicas de Recrutar

Agências de Recrutamento

1. Operadas pelo Governo;

2. Associadas com organizações não lucrativas;

3. Agências privadas ou particulares de recrutamento
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O recrutamento 
externo, é iniciado por 
meio de anúncios e 
agências de emprego 
como, por exemplo, o 
Sine-Sistema Nacional 
de  Empregos

http://www.sine.pi.gov.br/in
dex.php
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O Centro de Integração Empresa-Escola https://portal.ciee.org.br/pi

https://portal.ciee.org.br/pi
https://portal.ciee.org.br/pi


sindicatos;

universidades e escolas;

cooperação mútua de organizações do mesmo ramo de atividade;

banco de dados;

recruting ou recrutamento pela internet;

caça talentos ou headhunters.
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Técnicas de Recrutar
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• Linguagem formal

• Formação

• Experiência

• Idiomas

• Objetivos

• Pretensão Salarial

• Foto

• Criatividade

Obrigatório

Opcional

O currículo
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Modelo de 
Currículo
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Técnicas de Recrutar

O recrutamento externo apesar de ser um processo oneroso e moroso e de

exigir um esquema de socialização organizacional para os novos

funcionários, agrega talentos à organização.

Exige, ainda, um trabalho de gestão para não afetar negativamente a

motivação dos atuais funcionários.
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Avaliação de Resultados

A avaliação dos resultados é importante para

aferir se o recrutamento está realmente

cumprindo a sua função e a que custo;

• Medidas

• Custos

• Benefícios
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