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INTRODUÇÃO

 As empresas necessitam das pessoas certas para sua cultura,

aquele jeitão de ser da empresa. Só assim elas produzem o

resultado esperado.

Quanto mais organizado for o processo de recrutamento e

seleção, mais chances de acertar na contratação.



INTRODUÇÃO

 Então, eu preparei essas dicas para fazer você errar menos e,

melhor, sentir maior segurança na hora de selecionar.

Espero que você aproveite, aplique e, qualquer dúvida, entre em 

contato comigo para eu poder te ajudar!

Tania Bueno

http://www.taniabueno.com.br/
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1. RECRUTAMENTO E SELEÇÃO COMEÇA 

COM A ATRAÇÃO

Para você atrair os melhores você precisa:

A. Definir o Perfil: tenha certeza qual o perfil ideal para sua empresa e para 

a sua vaga. Tenha em mente as características ideais para um 

profissional trabalhar conforme a cultura da empresa. 

Por exemplo: se a cultura da empresa é mais centralizadora, contida, 

não muito voltada a inovações, o perfil do profissional deverá ser 

adaptável a essas características, caso contrário a empresa se 

incomodará com as exigências do profissional e esse, por sua vez, se 

desmotivará rapidinho.



1. RECRUTAMENTO E SELEÇÃO COMEÇA 

COM A ATRAÇÃO

Pense seriamente sobre o perfil: quais competências, que habilidades, qual 

idade, que formação, que conhecimento. Tudo conta nesse momento.

Pensar sobre isso não é perder tempo, é investir em errar menos.



1. RECRUTAMENTO E SELEÇÃO COMEÇA 

COM A ATRAÇÃO

B. O anúncio. O formato do anuncio é fundamental para atingir o perfil 

ideal. Ele deve refletir a cultura da empresa e o perfil do profissional que 

você quer. 

Exemplo: se você busca alguém criativo e dinâmico, e a imagem do 

anuncio for alguém de terno e gravata, muito provavelmente você atrairá 

pessoas mais focadas e contidas para a vaga.

Dica sites: esses sites são bem bacanas para obter imagens gratuitas:

https://pixabay.com/pt/

https://www.freepik.com/

https://pixabay.com/pt/
https://www.freepik.com/


1. RECRUTAMENTO E SELEÇÃO COMEÇA 

COM A ATRAÇÃO

C. A imagem da empresa.  Quanto mais cuidado com as pessoas que 

trabalham na empresa, quanto mais práticas de gestão focadas no 

crescimento, na comunicação e na confiança você tiver, mais a imagem 

da empresa no mercado é impactada positivamente e como 

consequência, você vai atrair os melhores. 

Mas aqui vai uma dica. Muitas empresa possuem práticas interessantes mas 

esquecem ou não se importam em divulgar; capitalizar as informações junto 

aos funcionários.

Fique de olho nisso. Sua empresa pode ser um exemplo disso.
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2.A TRIAGEM DE CURRÍCULOS É O 

PRIMEIRO IMPORTANTE PASSO

Se você tem o perfil e as habilidades definidos, a triagem (que é a escolha 

entre todos os currículos recebidos) fica muito mais fácil e rápido. 

Mesmo após a triagem se você ainda ficar com muitos currículos, faça uma 

dinâmica.

Não complique: uma dinâmica com uma hora de duração pode agilizar 

seu processo de escolha. Há vários modelos mas aqui vai um bem simples:



TRIAGEM: UM EXEMPLO DE DINÂMICA

1. Convide todos para comparecerem na empresa.

2. Explique sobre a empresa e a vaga.

3. Peça para todos preencherem uma ficha cadastral e depois em voz 

alta, contarem uma  situação de fracasso e outra de vitória.

4. Observe postura, o que eles valorizam, como se comunicam. Se têm 

sonhos, se são perseverantes, inovadores ou apreciam a segurança e o 

sossego.

5. Convide outros profissionais para participarem da observação : líderes e 

profissionais de outras áreas. 

PRONTO, ESSES DADOS ANOTADOS SERVIRÃO PARA VOCÊ SELECIONAR OS PERFIS QUE 

TEM ADERÊNCIA COM QUEM VOCÊ PROCURA.
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3. SELECIONE ALGUÉM QUE TENHA A 

CARA DA EMPRESA

Muitos líderes ficam preocupados em avaliar apenas o conhecimento 

técnico e isso pode ser fatal na escolha. 

Por que?

O profissional pode ter um conhecimento técnico brilhante mas um perfil 

comportamental, ou atitudes, que não tem nada que ver com a empresa, 

sua Missão e Valores e aí, o processo seletivo tende ao fracasso.



3. SELECIONE ALGUÉM QUE TENHA A 

CARA DA EMPRESA

Saiba quais são as atitudes mais procuradas pelas empresas atualmente e 

defina quais são as que se identificam com a sua necessidade:

Motivação: profissionais motivados são capazes de fazer toda a diferença em seu meio. Mesmo 

diante das dificuldades, as empresas buscam cada vez mais por profissionais com essa capacidade.

Proatividade: saber fazer aquilo que lhe é pedido é muito importante para a realização de um bom 

trabalho, mas um profissional de alta performance não se limita a isso, sendo capaz de ir além e fazer 

as coisas com maior eficiência.

Liderança: o mercado de trabalho precisa cada vez mais de profissionais capazes de guiar uma 

equipe e de extrair o melhor de cada membro dela.



3. SELECIONE ALGUÉM TEM A CARA DA 

EMPRESA

Defina as atitudes necessárias para sua empresa mas saiba quais são as 

mais procuradas pelas empresas atualmente:

Trabalho em equipe: ninguém está sozinho em uma empresa, ela é formada por todo um conjunto de 

pessoas com as quais é muito importante saber lidar, principalmente pelo fato de uma equipe de 

trabalho poder incluir os mais diferentes perfis de profissionais.

Adaptabilidade: o mundo dos negócios sofre mudanças frequentes — é a tecnologia que evolui, o 

consumidor que muda seus hábitos, uma crise que se instaura e por aí vai. Saber se adaptar a essas 

situações é fundamental para todo profissional nos dias atuais.

Comunicação: essa é a chave para uma boa liderança, para o bom envolvimento da equipe e para 

o sucesso na carreira profissional. É fundamental saber ouvir, se expressar de forma clara e objetiva, 

bem como ser capaz de dar e receber feedbacks.



3. SELECIONE ALGUÉM QUE TENHA A 

CARA DA EMPRESA

Defina as atitudes necessárias para sua empresa mas saiba quais são as 

mais procuradas pelas empresas atualmente:

Criatividade: independentemente do seu ramo de atuação, a criatividade é uma competência 

essencial para criar oportunidades de negócio e propor soluções eficazes para superar os desafios.

Negociação: é muito importante saber negociar — e não somente com os clientes! Essa 

competência é essencial para o gerenciamento de conflitos na empresa e para garantir um bom 

clima organizacional.
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4. INVISTA EM SABER PERGUNTAR

O ponto alto do processo seletivo é a entrevista sem dúvida. Como diz o filósofo, saber

perguntar é uma arte.

Você deve investir em boas perguntas evitando dar as respostas para o candidato.

Por exemplo, se você pergunta com duas alternativas - “Você gosta de trabalhar com pessoas

ou prefere sozinho?” pode dar a entender que você que que ele trabalhe com pessoas e ele

será favorável a essa resposta. Ao invés disso você pergunta “Me conte um projeto que você

realizou que teve que trabalhar com outras pessoas. Como foram o resultados, qual foi o

desafio, quem fez o que....” O candidato irá contar uma história e você irá perceber se ele gosta

de trabalhar em equipe ou não e ele nem vai perceber que está lhe contando.

Dica livro: Perguntas Poderosas, Andrew Sobel e Jerold Panas
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5. VÁ ALÉM DA ENTREVISTA

A entrevista é importante e fundamental mas pode ser limitante na

obtenção do conhecimento sobre o candidato.

Invista em testes de perfil e técnicos.

Os testes não devem ser decisórios mas sim apoiadores na decisão.

Com o resultado dos testes em mãos, você decide o que fazer:



5. VÁ ALÉM DA ENTREVISTA

O que irá preferir?

Preciso de alguém com as atitudes necessárias e eu treino a parte mais

técnica? Ou,

Preciso de alguém fera tecnicamente e aceitarei a falta do perfil ideal que

eu preciso?

É VOCE NO CONTROLE DA DECISÃO E NÃO O ACASO.
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6. CONVIDE PARES PARA ENTREVISTAR

Dividir a decisão com seus pares pode ser o pulo do gato,

principalmente se esses pares forem das áreas clientes desse

profissional.

Dividir a responsabilidade da contratação trará maior compromisso

de todos para o sucesso do profissional na empresa.

Porque a boa seleção não para na admissão do candidato, continua

no apoio à adaptação e no quanto queremos que esse profissional

dê certo na empresa. Esse assunto eu explico melhor no meu e-book

“Seja muito bem vindo, novo colaborador”, que será lançado em
breve.



7. LIQUE PARA EX CHEFIAS



7. LIGUE PARA EX CHEFIAS 
E GARANTA SUA ESCOLHA

Ok. Após definir candidatos finalistas, uma forma bem produtiva de garantir que

você fez a melhor escolha é obter dados adicionais para apoiar sua decisão.

Uma dica simples é: LIGAR PARA EMPREGADORES ANTERIORES.

Simples e rápido.

1. Durante a entrevista peça nome e telefones de ex chefias

2. Ligue para eles. Peça referências. Bastam três perguntas:

A) como você avalia o desempenho do profissional
B) quais seus pontos fortes

C) em que ele precisa se desenvolver

3) Acredite, além das informações solicitadas, o tom de voz, o entusiasmo ou não

de quem as fornece podem dizer muito sobre o profissional que você está

selecionando e ajuda-lo(a) na decisão.



CONCLUSÃO

CONCLUSÃO

Trazer pessoas para dentro da organização é uma arte e responsabilidade de um

RH voltado a gestão de pessoas, dos líderes que atuam na mesma direção e dos

proprietários que apoiam as melhores práticas.

Espero que tenha aproveitado essas dicas. Aplique-as e obtenha os melhores

resultados.



Trabalho há mais de 20 anos com RH-Gestão de Pessoas.

Sou apaixonada pelo que faço e acredito, 
verdadeiramente, nos resultados que a empresa obtém, 

quando possui foco na gestão adequada de seu 

pessoal.

Se tiver com alguma dúvida sobre esse ou qualquer 

outro tema, deixa eu te ajudar. 

www.taniabueno.com.br

taniabuenogestao

tania@taniabueno.com.br

http://www.taniabueno.com.br/
https://www.facebook.com/taniabuenogestao
https://www.facebook.com/taniabuenogestao/
https://www.facebook.com/taniabuenogestao

