


• Compreender os processos de aplicação de pessoas na organização;

• Descrever a cultura organizacional e seus diferentes níveis;

• Definir socialização organizacional.

• Elaborar planos de apresentação dos novos funcionários 
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São atividades estruturadas que levam a um entendimento mais

detalhado da política da gestão.
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Sinalize as questões como verdadeiras ou falsas, justificando quando for falso:

1. O recrutamento externo possui a vantagem de aumentar a fidelidade dos

funcionários à organização.

FALSO - O recrutamento interno faz aumentar a fidelidade dos seus

funcionários, enquanto fazer um processo externo deixa os colaboradores

internos meio insatisfeito por oportunidades serem dadas para pessoas de fora.
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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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Sinalize as questões como verdadeiras ou falsas, justificando quando for falso:

2. Durante o processo de seleção de pessoas, o profissional de RH utiliza a

entrevista de triagem inicial para mensurar as habilidades de um candidato

para o trabalho, bem como a capacidade que ele tem de aprender

trabalhando.

FALSO - Basta lembrar da triagem médica. É algo mais rápido, só para ver como o paciente

está e depois fazer o atendimento mais profundo. Entrevista de triagem é isso: mais rápida

e superficial. Apenas para verificar se o candidato dispõe dos requisitos anunciados no

recrutamento.
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Sinalize as questões como verdadeiras ou falsas, justificando quando for falso:

3. Nas organizações modernas, os departamentos de gestão de pessoas têm

centralizado serviços tais como recrutamento, seleção e treinamento, de modo a

garantir mais efetividade em suas práticas e resultados para as demais unidades

de uma organização

FALSO – Atualmente o processo está descentralizando nas organizações.
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• O processo de provisão de pessoas

não deve ser condicionado a

normas, diretrizes e rotinas de

trabalho que provoquem rigidez e

inflexibilidade.

• Esta se caracteriza pelo fato de que

a Gestão de Pessoas deve ser

descentralizada para permitir que

cada gerente se torne o gestor de

sua equipe de trabalho

8



Sinalize as questões como verdadeiras ou falsas, justificando quando for falso:

4. O recrutamento interno, comparativamente ao externo, tem a desvantagem de

ser um processo mais demorado e mais oneroso para a empresa.

FALSO - O Recrutamento interno tem a vantagem de ser mais rápido e mais barato,

a desvantagem apresentada na questão refere-se ao recrutamento EXTERNO
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São atividades estruturadas que levam a um entendimento mais detalhado da

política da gestão.
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• Os processos de aplicar pessoas envolvem:

• Integração e orientação das pessoas;

• Modelagem de cargos;

• Avaliação de desempenho.

• A ORIENTAÇÃO DAS PESSOAS é o primeiro passo para sua adequada aplicação
dentro dos cargos da organização e envolve o entendimento e ajustamento da
cultura organizacional.
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A cultura organizacional é o nome que
se dá a hábitos, crenças, valores e
comportamentos compartilhados em
um ambiente de trabalho e que
definem como uma determinada
empresa conduz seus negócios.

Valores

Cresças

Hábitos

Identidade da empresa
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VISÍVEL

Normas e comportamentos

MENOS VISÍVEL

Valores pessoais e atitudes

INVISÍVEL

Valores culturais e suposições



• É necessário um trabalho constante do
setor de Gestão de Pessoas para que os
funcionários vejam a empresa de forma
positiva e alinhada com os valores e
objetivos da empresa;

• Para facilitar a assimilação de cultura, o
ideal é que todo o processo esteja ligado
ao setor de comunicação da empresa,
que deve trabalhar de forma incessante
para passar a mensagem ao colaborador.
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• A empresa se destacou principalmente
pela sua gestão de pessoas,
extremamente preocupada com o bem-
estar dos colaboradores;

• Os Googlers, como são chamados os
colaboradores da empresa, são
incentivados a serem mais criativos por
meio de um espaço acolhedor e
divertido.
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• A Apple criou toda uma estrutura interna
sofisticada e bem estruturada baseada
na inovação, onde há espaço para
autonomia dos colaboradores e
liberdade para a criatividade;

• A empresa é um exemplo para quem
deseja implantar uma cultura
organizacional muito funcional, mas
mantendo estruturas sólidas ao mesmo
tempo que estimula a inovação
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• As organizações precisam promover a socialização de seus novos membros e
integrá-los adequadamente à força de trabalho.

• Em algumas delas, a socialização é impositiva e contundente, como o trote dos
calouros nas escolas e universidades.

• Nas empresas em geral, a socialização visa a criar um ambiente imediato de
trabalho favorável e receptivo durante a fase inicial do emprego.
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• Análise de Cargos: é um processo sistemático e proposital para coletar
informações sobre os aspectos mais importantes relacionados com o trabalho de
um cargo.

• Descrição de Cargos: representa um sumário escrito do cargo como uma unidade
organizacional identificável.

• Especificações do Cargo: é uma explanação escrita dos conhecimentos,
habilidades, capacidades, traços e outras características necessárias para o
desempenho adequado de um determinado cargo.

• Tarefas: são séries agregadas e coordenadas de elementos do trabalho
necessárias para produzir um determinado resultado (como uma unidade de
produção ou serviço ao cliente).

• Posição: consiste nas responsabilidades e deveres desempenhados por uma
pessoa.
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Reduz a ansiedade

Reduz a rotatividade

Economiza tempo

Desenvolve expectativas realísticas
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