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APRESENTACAO 

RECRUTAMENTO E SELECAO DE PESSOAS 

Esta monografia da p6s-graduac;ao e o resultado do estudo na empresa 

lguac;u Celulose visando entender o processo de Recrutamento e Selec;ao de 

pessoas dentro da empresa. 

Os temas Recrutamento e Selec;ao foram escolhidos devido as suas 

relevancias para conhecimento, pois, a chave para a competiyao e soluc;ao dos 

problemas em todos OS niveis hierarqUiCOS dentro da empresa e 0 homem. 0 

sucesso da empresa tern uma forte relac;ao com tipos de pessoas que sao 

recrutadas e selecionadas pelo Departamento de Recursos Humanos. 

Estudar os subsistemas Recrutamento e Seleyao na Empresa lguac;u 

Celulose e Papel SA foi uma decisao com a finalidade de urn dia poder adequa-los a 

realidade africana principalmente do meu pais Guine-Bissau. 

A monografia esta estruturada em cinco capitulos: 0 primeiro capitulo e 

composto pela introduc;ao, objetivos e justificativa do trabalho. 0 segundo capitulo 

explica a metodologia utilizada e sua relevancia, demonstrando passos seguidos 

para construir este conhecimento. 0 terceiro capitulo e a fundamentac;ao te6rica que 

conceitua e descreve Recrutamento e Seleyao a partir de diferentes pontos de vistas 

dos atores nacionais (brasileiros) e internacionais. 0 quarto capitulo descreve a 

empresa em estudo (lguac;u Celulose e Papel SA) e demonstra como e que ela 

executa o processo de Recrutamento e Selec;ao de pessoas. E por fim, o quinto 

capitulo e explicitamente as sugestoes e conclusoes. 
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Resumo 

0 presente trabalho visa entender como funciona o processo de recrutamento 
e selec;ao (R&S) na empresa lguac;u Celulose. Uma empresa s6 tera urn born 
desempenho se puder contar com a capacidade de cada urn de seus trabalhadores, 
portanto, o recrutamento como urn sistema aberto, visa atrair candidates para dentro 
da empresa atraves da divulgac;ao de vagas pelos meios de comunicac;ao ou atraves 
das fontes de recrutamento. 0 processo comec;a com a necessidade de mao-de
obra. 0 departamento requisitante emite para Departamento de Recursos Humanos 
uma requisi~;tao de pessoal devidamente detalhada. 0 departamento de recursos 
humanos faz urn estudo de mercado para verificar a interac;ao entre mercado de 
trabalho e a estrutura de cargos na empresa, em seguida executa o recrutamento e 
par fim faz uma avaliac;ao de resultado de recrutamento para verificar atraves de 
alguns indicadores de desempenho se foi rapido, qualitative, economico e 
duradouro. A analise do lndice de rotatividade e o lndice de absentelsmo de pessoal 
permite saber o giro (fluxo) de entrada e said a bern como as faltas e atrasos das 
pessoas na empresa. 0 recrutamento pode ser interne (quando e feito apenas com 
OS funcionariOS da empresa), externo (quando e feito externamente) e misto (quando 
foi misturado o recrutamento interne e extern a). 0 processo seletivo visa escolher 
pessoa adequada ao cargo e que seja eficiente e eficaz. Ser eficiente (significa fazer 
corretamente as coisas ou seja, saber entrevistar, aplicar testes de conhecimentos 
para que seja valido e precise, dotar a selec;ao de rapidez e agilidade, reduzir custos 
operacionais, envolver as gerencias e suas equipes no processo etc) e ser eficaz (e 
alcanc;ar resultados e atingir objetivos ou seja, trazer para empresa melhores 
talentos etc). As organizac;oes efetuam a coordena~;tao das atividades atraves de 
alguns mecanismos basicos: 0 ajuste mutua (atraves de urn processo informal de 
comunica~;tao}, a supervisao direta (atraves de urn Hder que coordena e forne~;ta as 
instruc;oes para o trabalho) e a padronizac;ao (quando as pessoas seguem padroes 
para execuc;ao das atividades ). A empresa lguac;u Celulose usa a supervisao direta 
para controlar suas atividades. Este estudo classifica-se como urn estudo de caso de 
carater descritivo. Foi realizado a partir do estudo na empresa lguac;u Celulose e 
Papel SA. Os resultados deste estudo permitiram fazer uma "ponte" entre a teoria e 
pratica e abrirao caminhos para novas pesquisas na area de recrutamento e sele~;tao 
de pessoas. Conclui-se que o recrutamento e selec;ao se caracterizam par urn ample 
processo de investigac;ao dos candidates visando encontrar pessoas mais adequada 
para urn determinado cargo levando em considerac;ao tipo de chefia, complexidade 
de cargo, especificidade do candidate, objetivos e a cultura organizacional. 

Palavra - Chaves: Recrutamento e Selec;ao. 
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0 PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELECAO DE PESSOAS NA 

EMPRESA IGUACU CELULOSE E PAPEL S.A. 

CAPiTULO I - INTRODUCAO 

Entre os varios caminhos da vida, a busca de conhecimentos e habilidades, 

seja no que diz respeito ao seu conteudo, seja quanto aos aspectos institucionais, 

sociais, afetivos, dentre outros, nos possibilita a construir a nossa concep9ao de 

vida. A dedica9ao pelas atividades que desempenhamos no nosso dia-a-dia nos 

permite identificar e aperfei9oar nossos conhecimentos, nossas habilidades 

tecnicas e comportamentais, nossas atitudes e nossos interesses em rela9ao a 

estas atividades, (LOPES, 2006, P .1 ). 

As empresas competem fortemente com base em seus ativos intelectuais 

(KLEIN, 1998), visando crescimento em termos de lucro e expansao em termos da 

estrutura e/ou produtos. Tanto as empresa preocupadas com os avan9os 

tecnol6gicos e a expansao comercial como as interessadas em inova9ao de 

metodos gerenciais, todas estao voltadas para a procura de recursos humanos 

(RH), (LODI, 1976, P .13), pois, a chave para a competi9ao e solu9ao dos 

problemas em todos OS niveis hierarquicos dentro da empresa e 0 homem. 0 

sucesso da empresa tern uma forte rela9ao com tipos de pessoas que sao 

recrutadas e selecionadas pelo departamento de RH. A empresa pode atingir uma 

vantagem competitiva sustentavel por meio de seu capital intelectual, o que exige 

a coloca9ao de cada pessoa no Iugar adequado. Urn dos requisitos das pessoas a 

serem selecionadas para garantir a vantagem competitiva sustentavel e que essas 

pessoas devem ter valor (quando aprimoram a eficiemcia e a eficacia da empresa), 

devem ser diferentes, devem ser dificil de ser imitadas e devem ser organizadas. 

Drucker (2007, p.99) afirma que uma empresa s6 tera urn born desempenho 

se puder contar com a capacidade de cada urn de seus trabalhadores. Por isso, o 

departamento de RH deve ter quadros competentes para dar suporte na 

realiza9ao de a96es na empresa e reduzindo custos com falhas no processo de 

recrutamento e sele98o. 



1.1. OBJETIVOS 

1.1.1. Objetivo Geral 

Entender como funciona o processo de Recrutamento e Selec;ao (R&S) das 

pessoas dentro de uma organizac;ao. 

1.1.2. Objetivos Especificos 

./ Descobrir fontes e processes de Recrutamento; 

./ Compreender conceitos de Recrutamento e Selec;ao, tecnicas de 

selec;§o (dinamica do grupo, entrevista, testes de conhecimentos de capacidade 

e os teste psicol6gicos ); 

./ Compreender as ferramentas e tecnicas de selec;ao usada na 

empresa; 

./ Compreender as ferramentas que o gerente do RH usa para 

controlar e acompanhar os funcionarios; 

./ Entender metodos de avaliac;ao e controle dos resultados de selec;ao; 

./ ldentificar os indices de rotatividade por falha no processo de 

recrutamento e selec;ao de funcionarios e seus impactos nos resultados da 

empresa. 
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1.2. Hip6teses 

H1 - Sempre que houver a necessidade de recrutamento e emitida uma 

requisi~ao par parte do setor interessado. 

H2 - Todos as candidates selecionados passam par todos as fases da 

entrevista. 

H3 - 0 gerente de recursos humanos e quem da parecer final para que o 

candidate seja selecionado para trabalhar na empresa. 

H - 4 Em todos as processes sao usados testes psicol6gicos. 

H - 5 Em todos as processes sao usados Dinamica de Grupe. 

H - 6 A empresa usa mais fontes de recrutamento externo e misto de que 

interne. 
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1.3. Justificativas do Estudo 

Seja qual foro nivel da evoluc;ao tecnol6gica, independentemente do pais e 

do continente sempre havera a necessidade de trabalhar com pessoas. Sendo 

assim, precisamos entender algumas caracteristicas comportamentais e tecnicas 

do homem, conhecer varies sistemas e praticas disponiveis para nos ajudar a 

construir uma forc;a de trabalho qualificada. Quando cada pessoa foi colocada no 

Iugar adequado, estimula a motivac;ao para trabalhar, para colaborar e alinhar 

seus comportamentos aos objetivos estrategicos da empresa permitindo assim o 

alcance das metas preconizadas. 

Nos dias atuais o cenario geopolitico dos pafses africanos, reforc;a o modele 

de reestruturac;ao do sistema global, consolidado pela classe dominante 

internacional e pela internacionalizac;ao dos repatriados. Nesse contexte, o 

continente africano deixa de ser apontado unicamente como foco de problemas 

etnicos, politicos, sociais e principalmente economico, ressurgindo no cenario 

global atual como urn continente que deve ser pensado coletivamente, com 

estrategias que possam priorizar o desenvolvimento de seus paises e a melhoria 

dos indicadores sociais, economicos e demograficos. 0 continente que durante 

muitos anos viveu mementos de guerra, tome, doenc;as, instabilidade politica, 

economico e social. As crises, tern apresentadas em forma de efeito domino, em 

que uma crise desencadeia outra, afetando assim os quadros (lntelectuais) tanto 

nacionais como internacionais que poderiam contribuir para o desenvolvimento 

das empresas locais, instituic;oes, sociedade e os mercados comuns africanos, 

Lopes (2006). 

Hoje o continente esta vivendo mementos de paz e de estabilidade e esta 

investindo fortemente na formac;ao dos seus recursos humanos. Portanto, para 

que as empresas africanas tantos publicas como as privadas, possam conseguir 

sucessos a media e Iongo prazo, precisa nao s6 investir em seu capital intelectual 

mas sim, investir neles, captar, reter e colocar cada pessoa no Iugar adequado. 

Por isso, o meu interesse em fazer este trabalho visa compreender o processo de 

Recrutamento e Selec;ao das pessoas dentro de uma organizac;ao para urn dia 

adequa-lo a realidade africana principalmente no meu pafs Guine-Bissau. 
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CAPiTULO II - PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS 

0 desenho metodol6gico deste estudo esta estruturado em nove etapas, as 

quais sao: (i) Escolha do tema; (ii) Coleta de material bibliografico; (iii) Revisao de 

literatura; (iv) leitura de principais documentac;oes da empresa; (v) entrevista com 

as funcionarias do departamento de recursos humanos (para levantar informac;oes 

sabre o assunto em estudo e verificar aspectos tecnico-comportamentais de 

candidates) e entrevista com departamento de produc;ao (para verificar aspectos 

tecnicos de candidates) da empresa. Na sequencia foi feita uma visita aos 

diferentes departamentos da empresa; (vi) Participac;ao do processo de 

recrutamento e selec;ao de candidates na empresa; (vii) Coleta de dados 

secundarios; (viii) avaliac;ao dos dados coletados e (ix) conclusao. 

Este trabalho, e urn estudo de caso de carater descritivo. Segundo Gil, 

(1999) o estudo de caso desta natureza busca aprofundar o estudo sabre urn 

determinado objeto a tim de adquirir conhecimentos mais aprofundados sabre o 

mesmo. Para Vergara (2004, p.49) o estudo de caso e o circunscrito a uma ou 

poucas unidades, entendidas essas como pessoa, familia, produto, empresa, 

6rgao publico, comunidade ou mesmo pais. Tern carater de profundidade e 

detalhamento. Pode ou nao ser realizado no campo. Para ela uma pesquisa e 

descritiva quando visa descrever percepyaes, expectativas e sugestoes. Ainda 

vergara (2004, p.47) afirma que uma pesquisa e descritiva quando expoe 

caracteristicas de determinada populac;ao ou de determinado fenomeno. Pode 

tambem estabelecer correlac;oes entre variaveis e definir sua natureza. Nao tern 

compromisso de explicar os fenomenos que descreve, embora sirva de base para 

tal explicac;ao. 

Buscando alcanc;ar os objetivos propostos e as hip6teses foram feitas uma 

revisao da literatura e suas confirmac;oes em termos de aplicabilidade na pratica 

na empresa lguac;u Celulose. Os resultados propiciarao uma avaliac;ao das 

proposic;oes estudadas na literatura, permitindo a confirmac;ao de algumas ja 

existentes e abrindo caminho para pesquisas futuras no campo de recursos 

humanos concretamente no subsistema de recrutamento e seleyao de pessoas 

nas empresas. 
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CAPiTULO Ill - REVISAO TEORICA 

3.1. Recrutamento 

Antes de encontrar funcionarios capazes para uma empresa os 

recrutadores precisam conhecer as especificay5es de cargo para as posi96es que 

elas devem preencher. As especificayoes do cargo consistem na declarayao de 

conhecimentos, habilidades e capacidades exigidos de pessoa que executa o 

trabalho, (BOHLANDER, SNELL E SHERMAN, 2003, P.30). E feito a partir das 

necessidades presentes e futures de recursos dentro da empresa. Para isso, e 

importante que a empresa procure as fontes capazes de fornecer numero 

suficiente de candidates, (CHIAVENATO, 2002, p.198). 0 Recrutamento se refere 

a procura de urn grupo de empregados em potencial, dos quais sao escolhidos os 

que a empresa precisa para satisfazer suas necessidades, (MEGGINSON, 

MOSLEY E PIETRI Jr, 1998, p.293). Segundo Aquino (1980, p.159) o 

recrutamento atua como elo de ligayao entre o ambiente externo e a organizayao 

e funciona como o primeiro ponte de contato entre o trabalhador e a empresa. 

Comeya com a emissao de requisiyao de pessoal e termina com a primeira 

entrevista de triagem. Para algumas empresas tern inicio na busca dos 

candidates, ou seja, ap6s a chegada da requisiyao nas maos do selecionador. 

Conforme Lodi (1976) o recrutamento e o processo de procurar empregado. Para 

Chiavenato (2002, p.197) o recrutamento e o conjunto de tecnicas e 

procedimentos que visa atrair candidates potencialmente qualificados e capazes 

de ocupar cargos na organizayao. E urn sistema de informayao atraves do qual a 

organizayao divulga e oferece ao mercado de RH oportunidades de emprego que 

pretende preencher. Para ser eficaz o recrutamento deve atrair urn contir.gente de 

candidates suficiente para abastecer adequadamente o processo de seleyao. 0 

recrutamento tern como funyao suprir a seleyao dos candidates para o born 

funcionamento da empresa. 0 recrutamento exige urn planejamento cauteloso que 

abrange tres fases, a saber: 

1) 0 que a organizayao precisa em termos de pessoas - Pesquisa 

lnterna: A Pesquisa lnterna significa checar as necessidades internas da 
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organizac;ao em relac;ao a recursos humanos a curta, media e Iongo prazo. 

Detectando as necessidades, o que pressupoem elaborac;ao de pianos 

futures de crescimento e desenvolvimento e culmina com novas 

recrutamentos. Esta visao deve abranger todas as areas da empresa e deve 

ser constante; 

2) 0 que o mercado de recursos humanos (RH) pode oferecer -

Pesquisa Extema: A Pesquisa extema consiste na segmentac;ao de 

mercado de RH, a localizac;ao de fontes de recrutamento visando um 

diferencial no processo. A segmentac;ao de mercado de RH signifies a 

decomposic;ao de mercado em diferentes segmentos au classes de cada 

candidates com caracteristicas definidas para analisa-lo e aborda-lo levando 

em considerac;ao as especificidades de cada segmento (caracteristica 

pr6prias, apelos, expectativas, aspirac;oes e meios de comunicac;oes 

diferentes ), e as interesses da empresa. Neste caso o problema basi co de 

recrutamento e diagnosticar e localizar as fontes supridoras de RH que lhe 

interessa no mercado para neles concentrar as seus esforc;os de 

comunicac;ao e atenc;ao. 0 problema de localizar o diferencial esta nas fontes 

usadas para encontrar as candidates pretendidos. Segundo Chiavenato 

(2002) o mapeamento adequado das fontes de recrutamento permite a 

empresa o seguinte: 

./ Aumentar o rendimento do processo de recrutamento, elevando a 

proporc;ao de candidatos/candidatos triados para a selec;ao bern como a 

proporc;ao de candidatos/empregados admitidos; 

../ Reduzir o tempo do processo de recrutamento, tomando-o mais 

rapido; 

./ Reduzir as custos operacionais de recrutamento, atraves da economia 

a aplicac;ao de suas tecnicas. 

3) A definic;ao das tecnicas de recrutamento a aplicar: Nao podemos 

definir as tecnicas sem que haja um planejamento de recursos humanos. 

Portanto, a definic;ao de tecnica de recrutamento exige um planejamento 

cuidadoso. 
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3.1.1. Planejamento de Recursos Humanos - PRH 

0 PRH e o processo de antecipar e fazer previsoes para a 

movimentayao das pessoas (admissao e demissao, promoyoes e transferencias). 

As previsoes devem ser feitas de acordo com os objetivos da empresa e os 

oryamentos ou tendencias da empresa, (LODI, 1976). A finalidade de PRH e 
assegurar o emprego da maneira mais possivel , onde e quando for necessaria, 

para que as metas da empresa sejam alcanyadas. Outros objetivos mais 

especfficos do PRH incluem a previsao de falta e de excesso de mao-de-obra; o 

fornecimento de mais oportunidades de emprego para mulheres, minorias e 

deficientes e o planejamento detalhado de programas e treinamento de 

funcionarios (BOHLANDER, SNELL E SHERMAN, 2003, P.60). 0 planejamento 

de pessoal e o processo de decisao a respeito dos recursos humanos necessaries 

para atingir os objetivos organizacionais, em determinado periodo de tempo, 

(CHIAVENATO, 2002, P.199). Trata-se de antecipar qual a forya de trabalho e os 

talentos humanos necessaries. Para alcanyar todo seu potencial de realizayoes, a 

organizayao precisa ter pessoas adequadas disponiveis para o trabalho a ser 

realizado. Por outras palavras significa dizer que todos os gerentes devem estar 

seguros de que os cargos sob sua responsabilidade estao ocupados por pessoas 

capazes de desempenha-los adequadamente. Para Megginson, Mosley e Pietri Jr 

(1998) uma organizayao nao pode esperar s6 encontrar pessoas competentes no 

memento em que elas sejam necessarias para preencher cargos especificos, por 

isso, deve antecipar as necessidades da empresa desenvolvendo urn conjunto de 

atividades necessarias a obtenyao dos tipos e numeros adequados de 

empregados para atingir os objetivos da organizayao. Destacam ainda duas areas 

basicas do planejamento de pessoal: 

1) determinar as necessidades do cargo, incluindo as funyoes a serem 

desempenhadas, a capacidade necessaria para desempenha-las e o 

numero de empregados necessaries. Neste caso torna-se necessaria: 

a) Determinar objetivos e pianos: significa determinar para onde a 

organizayao deseja ir. 0 que planeja fazer? Quais serao os novos 

produtos e serviyos a serem desenvolvidos com valor agregado pela 
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empresa? Serao abertos novas mercados ou freguesia? Etc. Nesta 

etapa estas indaga96es e mais outras que podem ser feitas definirao 

a necessidade de tipo de competencia a ser contratada; 

b) Determinar os tipos de funyoes e habilidades necessarias: 

pressupoem de antemao analise de cargo, isto e, o processo de 

coleta de informayao e determinayao dos elementos de cada cargo, 

atraves de observayao, estudo e apresenta9ao de dos resultados por 

escrito. Depois se prepara a descriyao do cargo, fazendo urn esbo9o 

das habilidades, responsabilidade, conhecimento, autoridade, 

ambiente e inter-relacionamentos envolvidos em cada fun9ao. 

2) determinar as fontes de suprimentos dos empregados em potencial. 

Para Megginson, Mosley, Pietri Jr (1998); Bohlander, Snell, Sherman 

(2003); Palmeira (1999); Chiavenato (2002); Lodi (1976); Marras (2000) 

ha na verdade duas fontes somente de onde se pode recrutar 

empregados para preencher cargos especificos. Dentro da empresa 

(fontes intern as) e fora da empresa (fontes extern as). As duas fontes de 

recrutamento serao desenvolvidas com mais detalhes na frente. 
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3.1.2. Processo de Recrutamento 

Para Chiavenato (2002) o processo de recrutamento depende de decisao 

de linha. Ele varia conforme a organiza9ao. 0 6rgao de recrutamento nao tern 

autoridade de efetuar qualquer atividade de recrutarnento sem a devida tomada de 

decisao par parte do 6rgao que possui a vaga a ser preenchida. 

0 recrutamento e uma fun~o de staff, suas providencias dependem de 

uma decisao da requisi9ao de empregado au requisi9ao de pessoal que e urn 

documento (requisi9ao de empregado au requisi9ao de pessoal) que deve ser 

preenchido e assinado pelo responsavel que pretende preencher alguma vaga em 

seu departamento au se9ao. 

Segundo Lodi (1976) o processo de recrutamento come9a com a 

determina9ao de necessidades de pessoal, depois a prepara9ao da requisi9ao de 

pessoal, em seguida se faz estudo do mercado de trabalho, execu9ao de 

recrutamento e avalia9ao do resultado do recrutamento. Para que tudo isso 

acontece e necessaria urn planejamento que e uma tarefa que come9a antes do 

processo e termina depois. 

Necessidades de pessoal 

Prepara~o da 
requisi9ao de pessoal 

, li========;ll Estudo do mercado de 
trabalho 

Execu9ao de 
recrutamento 

Avalia9ao do resultado 
do recrutamento 

Fonte adaptado de LODI Joao Bosco. Recrutamento de pessoal. 4.ea. ~ao t-'aulo: 

Pioneira, 1976. 

Fig. 1 - Etapas de recrutamento. 
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1. Determina~ao de necessidades de pessoal 

A previsao de necessidades de pessoal a curto prazo e o primeiro passo 

para o processo de recrutamento. Esta previsao deve alinhar aos objetivos 

estrategicos da empresa. Toda a previsao de pessoal que indica aumento de 

quadro alem do quadro Standard (numero fixo de funcionarios) fixado para urn 

determinado departamento deve passar pela aprovac;ao do departamento de 

organizac;oes e metodos ou por superior da linha hierarquica ou diretor geral. 0 

objetivo deste controle e evitar o crescimento desnecessario de quadros. A 

previsao (ver a fig. 2) deve ser encaminhada para todos supervisores, 

recrutadores para os mesmos tomarem conhecimento e planejarem seus 

trabalhos. Para Lodi (1976) esta previsao deve ser trimestralmente e 

constantemente porem, em caso de aumento ou substituic;ao, transferencia ou 

ainda demissao s6 quando houver a necessidade. 
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PREVISAO DE VAGAS 

Periodo abrangido na previsao: de __ /_/ __ a __ /_/ __ 

Sec;ao: 

Supervisor da Sec;ao: 

Data: 

N. Atual de funcionarios: 

Standard de Pessoal: 

Previsao de Substitui~ao 

__ em 15dias 

__ emummes 

__ em dois meses 

__ em tres meses 

Departamento: 

Assinatura: 

Previsao: Aumento de Quadro 

__ em 15dias 

em urn mes 

em dois meses 

__ em tres meses 

JUSTIFICATIVA DE AUMENTO DE QUADRO 

lnstruc;oes no verso 

Fonte: Adaptado de LODI, Joao Bosco. Recrutamento de pessoal. 4.ed. 

Sao Paulo: Pioneira, 1976. p.27. 

Fig. 2 - Modele de Previsao de vagas 

No verso da fig.2 escrever as seguintes instruc;oes: 

a) esta previsao e valida para tres meses; 
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b) o Standard de pessoal e representado pelo numero fixo de 

funcionarios, estabelecido para a se~;ao, pelo departamento de 

organiza~;ao e metodos; 

c) as substitui~;oes se referem a pessoas que se preve promover, 

transferir ou desligar, dentro de tres meses; 

d) todo o aumento de quadro devers ser justificado para evitar o 

crescimento desnecessario dos custos de administra~;ao. 

e) de posse desta previsao, o encarregado do recrutamento 

procurara cada supervisor a fim de preparar as requisi~;oes de pessoal. 

2. Requisi~ao de Pessoal 

E o documento atraves do qual o setor solicitante informs a abertura de 

uma ou rna is vag as ao setor de recrutamento e sele~;ao de pessoal, 

(CHIAVENATO, 2002). Dependendo da organiza~;ao podera ser em formulario e 

memoranda. Para Lodi (1976), uma requisiyao (ver a fig. 3) minuciosa, especifica, 

ajuda bastante nao s6 para determinar as qualifica~;oes do candidate ideal, como 

tambem para identificar as fontes de recrutamento, indicando onde possivelmente 

procurar. Indica algumas restri~;oes: (a) e duvidoso que o supervisor comum tenha 

a capacidade de determinar requisites psico-ergonol6gicos de seu proprio pessoal, 

por isso deve ser assessorado por urn especialista. (b) dificilmente se en contra urn 

candidate ideal com todas as qualifica~;oes previstas. 0 que existe na realidade e 

adapta~;ao do cargo a candidate escolhido (aquele que tiver qualifica~;oes mais 

pr6ximas ao cargo). Assim a requisiyao especifica e urn mito. 
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REQUISICAO DE PESSOAL 

N. DATA RECEBIDAEM ATENDIDA EM 

COMPANHIA SE<;AO SUPERVISOR 

CARGO SALARIO MAXIMO INICIAL 

HORARIO LOCAL DE TRABALHO 

I DADE SEXO ESCOLARIDADE CURSO ESPECIAL 

EXPERIENCIA DESEJADA EM: 

EM SUBSTITUI<;AO A: 

AUMENTO DE QUADRO D 
RAZAO: 

D AUMENTO DE TAREFAS 0 DESDOBRAMENTO DE FUNCOES 

0 TRABALHO TEMPORARIO D 
TAREFAS TIPICAS 

1. ························································································································· 
2 . ......................................................................................................................... 
3. ························································································································· 
4 . ......................................................................................................................... 
5 . ......................................................................................................................... 

QUALIFICACOES: (Aponte as caracteristicas pessoais tendo em vista: a natureza do trabalho, as 

condi¢es do ambiente, grau de responsabilidade etc). 

Obs.: p preenchimento complete deste formulario facilitara uma boa sele~o 

I ASSINATURA DO GERENTE I SELECAO DE PESSOAL 

Fonte: Adaptado de LODI, Joao Bosco. Recrutamento de pessoal. 4.ed. 

Sao Paulo: Pioneira, 1976. p.29. 

Fig.3- Requisi9ao de Pessoal (Frente) 
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CANDIDATO ENCAMINHADO DATA 

Fig.3- Requisic;ao de Pessoal (verso) 
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3. Estudo do Mercado de Trabalho 

Existe uma interac;ao entre mercado de trabalho e a estrutura de cargos na 

empresa. Ate certo ponte urn modifica ou outre. Por exemplo quando o mercado 

nao oferece soluc;oes para certa procura uma das soluc;oes consiste em modificar 

a estrutura do cargo ou os requisites de selec;ao. 

Recrutamento mais complexo, com muitos eventos e diversas medidas a 

serem tomadas simultaneamente, podera ser planejado com graficos, usando a 

tecnica de grafos (PERT, CPM). Se o recrutamento for mais simples devem ser 

precedidos de uma "lista de procedimentos" que permite o recrutador o controle de 

todas as medidas necessarias. Para ajudar o recrutador nessa tarefa dificil de 

prospecyao de mercado segue em baixo alguns questionarios (LODI, 1976): 

Questionarios para Analise do Mercado 

a. Situa.;ao do mercado 

I. Quantos desses profissionais existem em nosso mercado? 

II. Estao procurando emprego? 0 mercado esta m6vel? 

Ill. Que condic;oes economicas existem para a mudanc;a de emprego? 

IV. 0 mercado esta conservador? Que fatores levam a esta recessao do 

mercado? 

V. Em que condic;oes esse profissional mudaria de emprego? 

VI. Ha facilidade ou dificuldade em encontrar esse tipo de pessoa? 

VII. quanto se preve o custo do recrutamento? 

b. Localiza.;ao do mercado 

I. Em que firmas estao? 

II. Que lhes oferecem estas firmas? 

Ill. 0 que o lhes traz insatisfac;ao nesse emprego? 

IV. Onde se reunem? 

V. A que associac;ao pertencem? 

VI. Que revistas ou jornais costumam ler? 
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c. Condi~oes de oferta 

I. Que salario percebem? 

II. Que condi96es de trabalho? 

Ill. Que beneficios lhes sao oferecidos? 

IV. A empresa recrutador tern condi96es de competir com as 

empregadoras? 

d. Meios de recrutamento 

I. Alguem ja anunciou para essa categoria? 

II. Que resultados obtiveram? 

Ill. Que tipo de veiculo e mais eficaz? 

IV. Em que ponto os professores e consultores podem indicar estas 

pessoas? 

V. Qual a fonte de recrutamento mais adequada? 

Para o recrutamento de estagiarios nas escolas superiores deve seguir as 

seguintes etapas segundo Lodi (1976): 

a) Previsao de vagas; 

b) Pesquisa de salario; 

c) Revisao dos programas de estagios; 

d) Aprova9ao das vagas; 

e) Classificayao das escolas onde procurar; 

f) Contratos preliminares; 

g) Preparayao de literatura para os estudantes; 

h) Contato com os estudantes; 

i) Preenchimento de propostas; 

j) Triagem; 

k) Escolha de testes adequados; 

I) Processo seletivo; 

m) Medidas que cercam a decisao de emprego; 

n) Preparayao de programas individuais; e 
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o) lndu<;ao de estagiarios. 

E importante frisar que muitos desses eventos sao simultaneos ou ocorrem 

a pouca distancia de tempo e compoem uma complexa rede de providencias que 

culminam com a admissao e indu<;ao dos estagiarios. 

4. Execu~ao do recrutamento 

E a fase de a<;ao. 0 recrutador pode seguir alguns procedimentos: 

a. Planejar: deve ter urn programa completo de rela<;oes publicas 

interna e externa com vistas ao recrutamento do pessoal, 

seguindo as diretrizes recebidas de seu superior imediato. 

b. Estudar 

i. As condi<;oes do mercado de trabalho em cada epoca do ano; 

ii. As diversas fontes de mao-de-obra da cidade e adjacencias; 

iii. Os veiculos de publicidade do recrutamento; 

iv. 0 material de divulga<;ao como: cartazes, folhetos, quadros de 

vagas, prospectos sabre a companhia etc; 

v. As mensagens e os apelos a serem dirigidos ao mercado de 

trabalho em geral e a cada grupo ocupacional; 

vi. Coletar informa<;oes confidenciais sabre o candidato; 

vii. Manter-se constantemente atualizado sabre problemas de 

mercado de trabalho; 

viii. Manter canto constante e positivo com todas as fontes de mao

de-obra, mesmo com aquelas que no momenta nao deem 

resultado; 

ix. Manter contato com os recrutadores da mesma regiao a fim de 

acompanhar as medidas adaptadas pelas empresas 

concorrentes no mesmo mercado de trabalho. 

c. Manter 

i. Urn banco de dados de fontes de mao-de-obra atualizados, 

constando pessoas que procuram emprego; 
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ii. Banco de dados internes de promo96es e transferencias; 

iii. Grafico sabre movimento de recrutamento e admissao na 

companhia. 

d. Executar 

i. Urn programa complete de rela96es publica junto as fontes 

promovendo a boa imagem da companhia; 

ii. 0 recrutamento junto as escolas medias, tecnicas e superiores; 

iii. 0 recrutamento de estagiario; 

iv. 0 recrutamento de candidates e troca de informa96es com 

outras firmas; 

v. 0 recrutamento atraves de camaras de comercio, sindicatos e 

associa96es profissionais; 

vi. Recrutamento interne; 

vii. 0 recrutamento par intermedio de funcionarios. 

e. Divulgar 

i. Anuncios de empregos para as jornais e todos outros canais de 

divulga9ao de vaga escolhida pela empresa. 

f. Assessor o gerente de rela~oes industriais 

i. Na indicayao de funcionarios a serem promovidos para as 

vagas existentes; 

ii. Na atualiza98o da polftica salarial da empresa; 

iii. Na atualizayao da politica de beneficios da empresa, 

aumentando as vantagens nao-salariais do emprego; 

iv. Na eliminayao de defeitos internes e de condi96es de trabalho 

impr6prios que prejudiquem a politica de emprego da empresa. 

5. Avalia~ao do resultado do recrutamento 

A administra9ao moderna esta mais preocupado com o resultado au seja, 

retorno que urn empregado pode trazer para empresa a curta prazo. Urn 

recrutador pode ser avaliado atraves de alguns indicadores de desempenho na 
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qual pode ser verificado se e rapido, qualitative, economico (menor custo) e 

duradouro (permanencia). 

1 

2 

3 

4 

5 

Rapidez 

Pode ser calculada atraves do tempo gasto entre a requisic;ao recebida 

e a vaga preenchida (ver fig.4- tabela de prazo de atendimento de requisic;8o) 

ITEM GRUPO FUNCIONAL PRAZO 

Operarios nao qualificados (geralmente se apresenta 3 dias 

na portaria) 

Auxiliares de escrit6rio (geralmente comparecem sem 7 dias 

anunciar) 

Operarios qualificados (e precise anunciar) 2 semanas 

Secretarias executivas, engenheiros, tecnicos (e 3 semanas 

precise anunciar e selecionar com cui dado) 

Gerentes e especialistas raros no mercado (anuncios 

e agencias trabalham juntos; a selec;ao e previamente 2 a 3 

feita atraves dos currlculos em seguida vern os testes meses 

referenciais, entrevistas) 

Fonte: Adaptado de LODI, Joao Bosco. Recrutamento de pessoal. 4.ed. Sao 

Paulo: Pioneira, 1976. p.37. 

Fig. 4 - Tabela de prazo de atendimento de requisic;ao 

20 



Qualidade 

E a segunda condh;ao de urn born recrutamento. Pede ser apurado em 

quatro fatores: 

a. 0 numero de candidates com boas qualifica96es para cada vaga; 

b. 0 tempo minima de urn ano, no qual o funcionario ocupa 

satisfatoriamente o novo cargo; 

c. 0 resultado das avalia96es de desempenho desses funcionarios 

trazidos por aquele recrutador; 

d. 0 resultado das entrevistas de saida de funcionarios trazidos por 

aquele recrutador. 

Economico (Menor Custo) 

0 custo moderado e a terceira condi9ao de urn born recrutador. Sempre 

procurar nao usar anuncios ou agencias de forma inadequada para gastar menos 

dinheiro e atrair sempre qualidade de pessoas e nao quantidade para ganhar mais 

tempo e dinheiro. 

0 custo de recrutamento, como o custo geral da sele9ao pede ser apurado 

per capita (estabelece o custo individual de cada pessoa admitida) , ou por grupo 

ocupacional (secretarias, auxiliares, tecnicos, engenheiros etc). a diferen9a de 

custo, unitario ou per capita de urn mes para outre pede indicar defeitos na 

escolha dos meios ou defeitos na preparayao dos anuncios. Quando existe urn 

oryamento previamente estabelecido indica que o recrutador planeja seu trabalho. 

A comparayao entre o valor previsto e o realizado indica o acerto de previsao ou 

desvio sabre previsao. 0 objetivo de apurar o custo e saber ate que ponte a 

precisao do trabalho do recrutador esta trazer vantagens ou prejuizos para 

empresa. 

0 custo per capita de recrutamento e calculado dividindo todas as despesas 

mensais do recrutamento pelo minima de candidates aprovados ou admitidos. As 

despesas mensais de recrutamento sao salario de pessoal da seyao, despesas de 

viagem, anuncios, taxas de agenciamento, gastos com correspondencia e correio, 

telegramas, horas-homem de pessoas (como mensageiros ou recrutadores-extra) 
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que ficam a disposiyao de recrutamento. Devem ainda ser incluidas em forma de 

rateio parcelas de despesas de impressao de folhetos, cartazes, prospectos e 

despesas de visitas de alunos e mestres a industria. Sao rateadas parcelas 

porque essas (Jitimas despesas tern urn periodo de aplica9ao muito maior, 

abrangendo alguns anos e vao redundar numa melhoria, a Iongo prazo do 

recrutamento. 
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ITENS DESPESA VALOR JUSTIFICATIVA 

1 Salario do pessoal da sec;:ao 

2 Des pes as de viagem de 

recrutadores (transporte, diaria e 

hotel) 

3 Passagens para candidatos 

4 Anuncio 

5 Taxas de agencia 

6 Material de escrit6rio e 

correspondencia 

7 Depreciac;:ao de equipamento 

8 Despesas postais 

9 Telegramas 

10 Folhetos (quota mensal) 

11 Cartazes (quota mensal) 

12 Visitas as instalac;:oes de firma 

(conduc;:ao e lanche) 

13 Brindes de recrutamento 

14 Diversas despesas menores 

Fonte: Adaptado de LODI, Joao Bosco. Recrutamento de pessoal. 4.ed. Sao 

Paulo: Pioneira, 1976. p.39. 

Fig.5 - Formulario Mensal de Controle On;amentario para Recrutamento 
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Permanencia 

Esta e a quarta e ultima condic;ao de urn born recrutamento que e avaliado 

pelo tempo de permanencia que seus candidates tern na firma. 0 verdadeiro teste 

de recrutamento pode ser feito apenas com urn born acompanhamento dos 

admitidos. 

Portanto, urn born recrutamento exige uma boa administrayao, alem da 

pesquisa, previsao, tecnicas e planejamento acima de tudo. Caso contrario pode 

gerar urn alto indice de turnover (giro de pessoal, rotatividade) par insatisfac;ao ou 

desaj ustamento. 

3.1.3. Divulga~ao de vaga 

Hoje as organizac;oes podem divulgar informac;oes sabre a abertura de 

vagas par meio de urn processo referido como anC1ncio e oferta de emprego ou 

ainda a partir de centres de divulgac;ao, pela Internet, radios, televisao, Intranet, 

pelas publicac;oes de funcionarios, folhetos especiais, mala direta e mensagens 

para enderec;os publicos, Bohlander, Snell e Sherman (2003). Dependendo do 

sistema de divulgac;ao de vaga escolhido pela empresa pode oferecer muitos 

beneficios para empresa. A oferta de emprego e mais efetiva quando faz parte de 

urn programa de desenvolvimento de carreira, em que os funcionarios se tornam 

conscientes das oportunidades disponfveis dentro da empresa. 
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3.1.4. Recrutamento e as situa~oes dos candidatos 

{ 

Reais } Recrutamento 

Na propria Empresa Interne 

Potenciais 

Aplicados 

Candidates 

Nas outras empresas { Reais 

Potenciais Recrutamento 

Disponiveis 

{ 

Reais 

Potenciais 

Extern a 

Fonte: Adaptado de CHIAVENATO, ldalberto. Recursos humanos. 7. ed.- ed. 

Compacta. Sao Paulo: ATLAS, 2002. p.208. 

Fig.6 - Recrutamento e as situa9oes dos candidates 

Os recursos humanos sao constituidos par conjunto de candidates, que 

podem estar aplicados au empregados (trabalhando em alguma empresa) au 

disponfveis (desempregado). Os candidates aplicados au disponfveis podem ser 

tanto reais (que estao procurando emprego au que pretendem mudar de emprego) 

como potenciais (que nao estao interessados em procurar emprego). Acontece 

que as candidates aplicados, sejam eles reais au potenciais estao trabalhando em 

alguma empresa, inclusive na nossa. 
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3.1.5. Fontes de Recrutamento 

Segundo Megginson, Mosley, Pietri Jr (1998); Bohlander, Snell, Sherman 

(2003); Palmeira (1999); Marras (2000, p.71); Chiavenato (2002, p.216); Lodi 

(1976, p.45); Werther (1983, p.149) e Aquino (1980, p.161) as fontes de 

recrutamento podem ser internas (quando a empresa recruta a partir de suas 

informa~oes internas como par exemplo curriculum vitae recebidos, softwares ... ) e 

externo (que ocorre atraves fontes externas ou seja a partir das informa~oes que 

nao e da empresa). Eis as fontes de recrutamento: 

./ Agencias (agencias que oferecem servi~os de recrutamento de 

profissionais ), 

./ Banco de dados interne (curriculum vitae, softwares, envio de cartas, 

e-mail aos candidates para informar vagas ... ) 

./ Cartazes e circulares tanto internes como externos (consiste em colocar 

paineis nas portas das fabricas ou em outros lugares onde ha muito fluxo de 

funcionarios ); 

./ Consultorias (pode ser outplacement quando se dedica exclusivamente a 

recolocar profissionais que serao desligados ou que estao em processo de 

desligamento nas suas empresas. E replacement quando atende 

especificamente pessoas fisicas neste caso o honoraria gira em torno de urn 

salario do profissional); 

./ Entidades sindicais, governamentais, associa~;oes, profissionais, 

religiosas, culturais, politicas (usa como uma estrategia para reduzir custo de 

recrutamento ); 

./ Escolas, faculdades, centres de forma~;oes, universidades, diretorias 

academicos, centro de integra~ao empresa-escola etc. (se usa para divulgar 

as oportunidades oferecidas pela empresa mesmo que no momenta nao 

existir vaga, os candidates ficam em alerta e fazem os seus cadastros para 

quando surgir vagas serem selecionados); 

./ Fornecedores, clientes, S6cio, (indica~ao) etc; 

./ Funcionarios da propria empresa (indica~;ao); 

./ Headhunters (ca~adores de talentos). 
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~ lndica<;oes (indica<;ao de funcionario interne, profissionais, fornecedores, 

clientes, s6cios, professores etc); 

~ Midia (conjunto de canais de comunicayao como jornal, radio, TV, 

Internet etc, usado para divulgar a vaga); 

~ Outras empresas (pede ser atraves de concorrente ou de outre ramos de 

atividade ); 

~ Palestras e conferencias (aproveitando palestra para divulgar a vaga); 

~ Apresenta<;ao espontanea (o candidate que apareceu na empresa per 

a case procurando emprego ); 

~ Tabuleta na portaria ou em estradas de maier trafego (anuncio colocado 

na portaria, nas estradas muito movimentadas); 

~ Transferencia de organiza<;oes filiadas (recrutamento no grupo ); 

~ Cartas causais de candidates (carta recebida per acaso de urn candidate 

que esta procurando emprego ); 

~ Arquivos de candidates (a partir de arquivos de candidates que algum 

memento deixou suas informa<;ao na empresa). 
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3.1.6. Recrutamento lnterno 

Para Marras (2000, p.71) 0 recrutamento internee aquele que privilegia os 

pr6prios recursos humanos da empresa. Segundo Chiavenato (2002, p.208), o 

recrutamento interne e preenchimento da vaga na empresa atraves do 

remanejamento de seus empregados. Pede ser atraves de promoyao 

(movimentayao vertical) ou transferencia (movimentayao horizontal) ou ainda 

transferencia com promoyao (movimentayao diagonal). Para Palmeira (1999, 

p.363) e Chiavenato (2002) o recrutamento interne envolve: 

./ Transferencia do pessoal; 

Promoyoes de pessoal; 

./ Transferencias com promoyoes de pessoal; 

./ Programas de desenvolvimento de pessoal; e 

./ Pianos de carreiras de pessoal. 

0 recrutamento interne quando aborda candidates reais ou potenciais 

aplicados unicamente na propria empresa e sua consequencia e o processamento 

interne de recursos humanos. Ele exige uma intensa e continua coordenayao e 

integrayao do 6rgao de recrutamento com os demais 6rgaos da empresa e 

envolve varies sistemas, Chiavenato (2002). Para Megginson, Mosley, Pietri Jr 

(1998, p.291) existe tres (3) metodos de obter empregados internamente. No 

primeiro metoda eles podem ser obtidos atraves de desenvolvimento (o 

empregado atual no cargo e educado, treinado ou desenvolvido) para 

desempenhar melhor funyao, ou faze-lo de forma diferente de acordo com a 

situayao. No segundo metoda ele pede preencher os cargos per transferencia ou 

mudando os empregados de cargos nao muito desejaveis ou que nao deem maier 

remunerayao na sua organizayao, para outros cargos que satisfayam melhor suas 

necessidades. No terceiro metoda os cargos podem ser preenchidos per 

promoyao de urn nivel mais baixo para outre mais alto. lsso geralmente implica urn 

salario maier, urn novo titulo e maiores deveres e responsabilidades. Essa forma 

de recompensa estimula a motivayao do funcionario. Bohlander, Snell, Sherman 

(2003, p. 77) afirmam que e importante ter 0 registro de informayfies sabre 0 
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desempenho dos candidates e de candidate transferido visando fomecer uma 

previsao mais exata de seu sucesso do que dados obtidos de candidates de fora. 

Acrescentam ainda que o usa de efetivo de fontes intemas requer urn sistema 

para localizar candidates qualificados a urn cargo e incentivar aqueles que se 

consideram qualificados a se candidatar a vaga. Hoje a evoluc;ao da tecnologia de 

informac;ao tern possibilitado a criac;ao de bancos de dados na empresa, contendo 

registros e qualificac;oes completes de cada funcionario. 0 usa de mecanisme de 

buscas mais avanc;ado tern agilizado a localizac;ao de informac;oes de candidates 

e identificar os potenciais para determinados cargos disponiveis. 

0 Chiavenato (2002), afirma que o recrutamento intemo baseia-se em 

dados e informac;oes relacionados com outros subsistemas que sao: 

./ Resultados obtidos pelo candidate interno nos testes de selec;ao a que 

se submete quando de seu ingresso na organizac;ao; 

./ Resultados das avaliac;oes do desempenho do candidate interno; 

./ Resultados dos programas de treinamento e de aperfeic;oamento de que 

participou o candidate intemo; 

./ Analise e descric;ao de cargo atual do candidate interno e do cargo que 

se esta considerando, a fim de se avaliar a diferenc;a entre ambos e dos 

requisites adicionais que se farao necessaries; 

./ Pianos de carreiras ou pianos de encarreiramento ou ainda planejamento 

das movimentac;oes de pessoal para se verificar a trajet6ria mais 

adequada do ocupante do cargo considerado; 

./ Condic;oes de promoc;ao do candidate interno (esta "no ponto" de ser 

promovido) e de substituiyao (se o candidate intemo ja tern substitute 

preparado para seu Iugar). 
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Fonte: Adaptado de CHIAVENATO, ldalberto. 

Recursos humanos. 7. ed. - ed. Compacta. 

Sao Paulo: Atlas, 2002. P.209. 

Fig. 7- Dados Basi cos para o recrutamento 

lnterno. 

30 



Vantagens de Recrutamento lnterno 

Para Lodi (1976); Chiavenato (2002) e Marras (2000) as principais 

vantagens sao: 

./ Velocidade ou rapidez no processo de recrutamento e sele«;ao (R&S) 

porque no prazo maximo de 24 horas os candidates ja aparecem no departamento 

de R&S para avalia~o. 0 candidate selecionado internamente nao precisa 

submeter aqueles con juntos de testes, nem levantamento de informa«;6es, exames 

medicos, etc. E feito apenas o processo de transferencia; 

./ Exclusao de treinamento introdut6ria (integra«;ao) porque ja passou por 

processo de treinamento a quando do seu ingresso na empresa. 0 que contribui 

para o ganho de algumas horas ou dias na produ«;ao; 

./ Da maior seguran«;a e oferece a possibilidade de obter informa«;oes mais 

precisas sabre o candidate uma vez que se conhece o seu desempenho anterior 

atraves de avalia«;ao sistematica, reduzindo assim as margens de erros; 

./ Economica porque exclui as despesas com a divulga«;ao de vaga nos 

jornais e outras fontes de recrutamento, evita custo de atendimento do candidate, 

custos de admissao, custo de integra«;ao etc . 

./ Estimula a motiva«;ao de empregado escolhido e de outros tambem 

porque revela a chances de crescimentos dentro da empresa. lsso traz nos 

empregados uma atitude de constante aperfei«;oamento e auto-avalia«;ao no 

sentido ser promovido quando necessaria; 

./ lncentiva espirito de competi«;ao interna dado que as oportunidades sao 

oferecidas aos que demonstrarem condi«;6es de merece-las . 

./ Melhora as rela«;oes publicas com os empregados; 

./ Recursos mais 16gicos porque sao empregados que ja estao na empresa. 

Urn programa sistematico de inventario de talentos e necessaria para 

descobrir e desenvolver as pessoas aptas dentro da organiza«;ao. Para Palmeira 

(1999) o gestor de pessoas deve ter urn elevado nivel de informa«;oes sabre os 

profissionais que atuam na organiza«;ao para garantir uma decisao com mais 

precisao na escolha do futuro ocupante do cargo. Lodi (1976, p.66) afirma que o 
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recrutamento interno deve ser feito sem alarmes e de modo silencioso para nao 

prejudicar a ordem interna da empresa. lsso porque se os funcionarios sabem da 

promo~o despertarao interesse de todos e isso vai provocar uma "corrida" de 

todos para o departamento de sele9ao, podendo criar insatisfa~o por parte de 

alguns funcionarios e os supervisores inquietos. Ainda para Lodi (1976) deve ser 

feito o seguinte procedimento: 

./ Sem divulga~o previa da vaga, o responsavel do programa de 

recrutamento consulta seus arquivos; 

./ ldentificados os possiveis candidates, sao consultados os seus 

superiores imediatos; 

./ Se os seus superiores imediatos aceitaram a ideia de transferencia ou 

promo~o. os funcionarios sao convocados para uma entrevista; 

./ Se acertada a sua disposi9ao para mudar, eles sao apresentados aos 

novos chefes para uma entrevista de sele9ao; 

./ Os superiores poderao indicar outros funcionarios que nao foram 

escolhidos mas que deveriam ser entrevistados para discutir por que nao foram 

escolhidos; 

./ Ultrapassando todas as etapas anteriores com sucesso a noticia e 

divulgada; 

./ Prepara-se urn programa de treinamento para os candidates que foram 

transferidos ou promovidos. 

As fontes da consulta de informa96es de funcionarios podem ser arquivos 

com todos os formularies de avalia9ao de pessoal, dossiers funcionais, esquemas 

de familias de cargos, organogramas com pianos de carreira, organograma de 

sucessao de cargos e todos os outros bancos de dados de funcionarios que a 

empresa dispoem. 
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Desvantagens de Recrutamento lnterno 

Para Lodi (1976); Chiavenato (2002) as desvantagens podem: 

v" Gerar conflitos internes pois, a luta pela ascensao pode criar atitudes 

negativas nos empregados como intrigas, calunias, sabotagens, fofoca entre 

outras formas negativas que o ser humano usa para ascender ou destruir outras 

que estao em condi~oes de atingir determinada posi~ao; 

./ Exigir que os novos empregados tenham potencial para crescimento 

caso contrario podem frustrar suas ambi~oes e trazendo consequencias como 

apatia, desinteresse ou desligamento da organiza~ao a fim de aproveitar outras 

oportunidades; 

v" Quando administrado incorretamente pode levar a situa~ao que 

Laurence Peter denomina de "principio de Peter": as empresas ao promoverem 

incessantemente seus funcionarios, elevam-nos sempre a posi~o onde 

demonstram o maximo de sua incompetencia. A medida que o funcionario 

demonstra competencia em urn cargo, a empresa o promove, assim 

sucessivamente ate o cargo em que ele, por se mostrar incompetencia, estaciona; 

v" Quando efetuado continuamente, leva os funcionarios a uma 

progressiva limita~ao as politicas e diretrizes da organiza~ao. Convivendo apenas 

com os problemas e situa~oes de sua organiza~ao, adaptam-se a eles e perdem a 

criatividade e a atitude de inova~ao. As pessoas passam a raciocinar 

exclusivamente dentro dos padroes da cultura organizacional; 

v" Nao pode ser feito em termos globais dentro da organiza~ao. Deve ser 

feito a medida que os candidates internes tenham condi~oes de igualar-se aos 

candidates externos. 
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3.1. 7. Recrutamento Externo 

Havendo vaga na empresa, recorre-se aos candidates externos (de fora da 

empresa) para preencher uma vaga dentro da empresa, quando nao existe forya 

de trabalho interne, Bohlander, Snell, Sherman (2003). 

Para Marras (2000), o recrutamento externo e o processo de captayao de 

recursos humanos no mercado de trabalho, visando suprir uma necessidade da 

empresa no seu quadro de efetivos. Neste caso, sao analisadas duas variaveis: 

(a) variavel tempo (aquele que recruta de acordo com a exigemcia temporal 

contida na requisi9ao de pessoal) e (b) variavel custo (a capacidade financeira 

para iniciar o processo de recrutamento ). 

Segundo Chiavenanto (2002), o recrutamento externo e aquele em que a 

organizayao procura preencher a vaga com pessoas estranhas (externas) atraidas 

pelas tecnicas de recrutamento. Para ele o recrutamento externo incide sabre 

candidates reais ou potenciais, disponiveis ou aplicados em outras organiza96es e 

pode envolver uma ou mais das seguintes tecnicas de recrutamento. 

As vantagens do recrutamento externo segundo Chiavenato (2002) 

./ Traz "sangue novo" e experiencias novas para a organizayao 

(importayao de ideias novas de diferentes abordagens); 

./ Renova e enriquece os recursos da organiza9ao; 

./ Aproveita os investimentos em treinamento e desenvolvimento de 

pessoal efetuado por outras empresas ou pelos pr6prios candidates (em alguns 

casas a empresa beneficia da prepara9ao anterior do candidate e torna 

desnecessario dar treinamento). 

As desvantagens do recrutamento externo segundo Chiavenato (2002) 

./ E mais demorado; 

./ E mais caro (despesas com anuncios , jornais, honorarios de agencias 

de recrutamentos, despesas operacionais relativas a salaries e encargos sociais 

da equipe de R&S, materiais de escrit6rios, formularies, etc) 
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./ Menos seguro do que recrutamento interno (porque os candidatos 

externos sao desconhecidos, provem de origens e trajet6rias profissionais que a 

empresa nao tern condic;oes de verificar e confirmar com exatidao ); 

./ Pode frustrar funcionarios internos (quando monopoliza as vagas os 

funcionarios que ja trabalham na empresa nao sao promovidos e isso frustra suas 

expectativas de crescimentos dentro da empresa); 

./ Afeta a polftica salarial da empresa (influencia as faixas salariais 

principalmente quando a oferta e a procura de RH estao em desequilibrio). 

3.1.8. Recrutamento Misto 

Para Chiavenato (2002); Bohlander, Snell, Sherman (2003); Lodi (1976); 

Marras (2000); Palmeira (1999); Aquino (1980) e Werther Jr et al (1983) o 

recrutamento misto e quando mistura o recrutamento interno com o recrutamento 

externo em urn determinado processo de recrutamento. Ele aborda tanto fontes de 

recrutamento interno como externo. 

3.1.9. Aprimorando a efetividade do recrutamento externo 

As vezes torna-se dificil medir se os esforc;os de recrutadores para colocar 

talentos para dentro da empresa esta sendo efetivos e/ou eficientes em termos de 

custo. 0 gerente pode recorrer ao calculo de retorno sobre as fontes de 

recrutamento, treinar recrutadores organizacionais e realizar previsoes de 

emprego realistas, (BOHLANDER, SNELL, SHERMAN, 2003, P.89). 

3.1.1 0. indice de retorno 

E a porcentagem de candidatos de uma fonte especifica que passam para o 

proximo estagio no processo de selec;So. Por exemplo, se cern curriculos fossem 

obtidos de uma agencia de emprego e 17 dos candidatos que apresentaram seu 

curricula fossem convocados para uma entrevista, o indice de retorno para essa 

agencia seria de 17% (17/100). Esse indice de retorno poderia ser recalculado 

para cada estagio subseqOente no processo de selec;So (por exemplo, depois da 

entrevista e novamente depois da oferta final), resultando em urn indice de retorno 
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cumulative. Ao calcular e comparar os indices de retorno de cada fontes de 

recrutamento e possivel descobrir as fontes que encaminham candidates 

qualificados (BOHLANDER, SNELL, SHERMAN, 2003). 

3.1.11. Custos de recrutamento 

Para Bohlander, Snell, Sherman (2003), OS custos de varies procedimentos 

de recrutamento pode ser obtido par meio de urn conjunto de calculos bern 

simples. Par exemplo o custo media par contratac;ao da fonte (CF!TC) pode ser 

determinado pela seguinte formula: 

CF = CP+ TA+BR+CC 

TC TC 

On de: 

CP =custos de propaganda, despesas mensal total (exemplo 28.000) 

TA = taxas da agencia, total para o mes (exemplo 2.300) 

BR = bonificac;oes de referencias, total pago (exemplo 19.000) 

CC = contratac;oes sem custo, ofertas de trabalho espontaneas, agencias 

nao lucrativas etc (exemplo 0) 

TC =total de contratac;oes (exemplo 119) 

Substituindo os numeros: 

CF = 280.00+19.000+2.300+0 => 49.300 => 414 

TC 119 119 

414 e o custo da fonte de recrutados par contratac;ao 
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3.2. Sele~ao de Pessoal 

A sele9ao e uma etapa que vern ap6s o recrutamento que pede ser interne, 

externo ou misto. Para Palmeira (1999, p.364) a sele9ao e uma atividade restritiva, 

de compara9ao de escolha e deve ser feita com base em padroes determinados 

pelo cargo que o futuro empregado venha a ocupar e pelas exigemcias que o 

responsavel da area tenha feito. Para Chiavenato (2002, p.223) a sele9ao visa 

escolher pessoa adequada ao cargo e que seja eficiente e eficaz. Segundo Marras 

(2000, p. 79) sele9ao de pessoal e uma atividade de responsabilidade do sistema 

de ARH (administra9ao de recursos humanos) que tern por finalidade escolher, 

sob metodologia especifica, candidates a emprego recebidos pelo setor de 

recrutamento, para o atendimento das necessidades internas da empresa. 

Palmeira (1999, p.366), Marras (2000, p.79) e Chiavenato (2002, p.225) 

afirmam ainda que todo o processo de sele98o baseia-se fundamentalmente na 

analise comparativa entre a variavel "exigencia do cargo" (que sao caracteristica 

que o cargo exige do profissional em termos de conhecimentos, habilidades e 

atitudes - CHA, para o born desempenho das fun9oes) e "caracteristicas do 

cargo" (conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes- CHA que o candidate 

possui para desempenhar as suas fun96es). Palmeira (1999) acrescenta que no 

processo de sele9ao deve-se levar em considera9ao o tempo de aprendizagem e 

o nivel de execu98o dos candidates (diagn6stico e progn6stico). 

A sele9ao e composta por tres modelos de comportamento no processo de 

decisao segundo Chiavenato (2002, p.226): 

a) modele de cola9ao (quando existe urn candidate para uma vaga, neste 

case nao inclui categoria de rejei9ao ); 

b) modele de sele9ao (quando existem varies candidates para uma vaga, 

neste case inclui a compara9ao dos requisites dos candidates e rejei9ao para 

aqueles que nao preenchem os requisites); 

c) modele de classifica9ao (quando existem varies candidates para varies 

candidates, neste case existe uma compara9ao dos requisites dos candidates e 

rejei9ao para aqueles que nao preenchem os requisites). 
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Fonte: Adaptado de CHIAVENATO, ldalberto. Recursos humanos. 7. ed.- ed. 

Compacta. Sao Paulo: ATLAS, 2002. P. 228. 

Fig. 8- Fluxograma de urn processo de recrutamento e selec;8o de RH. 
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3.2.1. Etapas para sele~ao de pessoas 

Para Chiavenato (2002, p.230) a sele<;ao de recursos humanos (RH) deve 

ter urn criteria ou padrao que sao extraidos a partir das caracteristicas do cargo a 

ser preenchido. A sele<;ao de RH e urn sistema de compara<;ao e de escolha de 

candidates que e obtido a partir de informa<;ao do cargo. 

a) Colheita de informa~ao sobre o cargo 

Essas informac;oes podem ser obtidas atraves de cinco maneiras: 

./ Descri<;ao e analise de cargo: e o levantamento dos aspectos 

intrinsecos (conteudo do cargo) e extrinsecos (requisites do cargo exigido de seu 

ocupante-fatores de especifica<;oes) do cargo; 

./ Aplica<;ao da tecnica dos incidentes criticos: pedir as referencias 

comportamentais e tecnicas do candidate a partir de seus chefes diretos; 

./ Requisi<;ao de empregado: e a verifica<;ao das informa<;oes do 

candidate a partir da requisi<;ao do empregado. Atualmente e usado o formulario 

da requisi<;ao do empregado quando a empresa nao tern sistema de analise de 

cargos; 

./ Analise do cargo no mercado: quando se trata de urn cargo novo para 

empresa, neste caso, ela deve pesquisar junto as empresas similares comparando 

cargo, seu conteudo, os requisites e as caracteristicas dos seus ocupantes; e 

./ Hip6tese de trabalho: quando nenhuma das alternativas anteriores 

possa ser utilizada, a empresa faz uma previsao aproximada do conteudo do 

cargo e sua exigibilidade em rela<;ao ao ocupante, como similar inicial. 

A partir dessas informa<;oes a respeito do cargo e feita uma ficha 

profissiografica (ficha de especifica<;oes do cargo). 
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FICHA PROFISSIOGRAFICA 

Cargo: __________________________________________________ ___ 

Descriyao do cargo: ________________________________________ _ 

Equipamentos de trabalho: -------------------------------

Escolaridade: -----------------------------------
Experiemcia profissional: -------------------------------------

Condic;oes de trabalho: -------------------

Relacionamento humano: ---------------------

Tipo de atividade: -------------------------------
Caracterfsticas psicol6gicas do ocupante:, ________________ ___ 

Caracterfsticas ffsicas do ocupante: -------------------

Testes ou provas a serem aplicados: -----------------

Fonte: Adaptado de CHIAVENATO, ldalberto. Recursos humanos. 7. ed.- ed. 

Compacta. Sao Paulo: ATLAS, 2002. P. 232. 

Fig. 9 - Ficha profissiografica 

b) Escolha das tecnicas de sele~ao 

Segundo Bohlander, Snell, Sherman (2003); Chiavenato (2002) as tecnicas 

de seleyao podem ser agrupadas em cinco grupos, a saber: 

./ Entrevista de selec;ao: e a tecnica mais utilizada pelas empresas de 

todos os partes. Ela pode ser dirigida ou estruturada (quando e feita com roteiro 

preestabelecido) e nao dirigida ou nao estruturada (quando realizada sem roteiro, 

ou seja livre); 

./ Provas de conhecimentos ou capacidade: sao instrumentos para avaliar 

objetivamente os conhecimentos e habilidades adquiridas atraves da teoria e 
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pratica. Existem varios tipos de provas de conhecimentos ou de capacidade. 

Podem ser classificadas de seguinte forma: 

- Quanto a maneira como elas sao aplicadas: podem ser provas orais (que 

funciona como uma entrevista, porem, com perguntas verbais especificas visando 

respostas verbais), provas escritas (que sao aplicadas atraves de perguntas e 

respostas por escrito) e provas de realizac;ao (que sao provas aplicadas por meio 

da realizac;§o de urn trabalho. Exemplo digitac;ao, dirigir urn carro, bicicleta ... ); 

- Quanto a area de conhecimentos: podem ser provas gerais (que sao 

aquelas que se refere noc;oes de cultura geral ou generalidade do conhecimento) 

e provas especificas (que sao aquelas que procuram checar os conhecimentos 

tecnicos e especificamente relacionados ao cargo em referenda); 

- Quanto a forma como as provas sao elaboradas: podem ser provas 

tradicionais (que sao geralmente dissertativo e expositivo, nao exige 

planejamento, sao improvisados, abrange menor numero de questoes por exigir 

respostas longas para avaliar a profundidade do conhecimento do candidate sobre 

o assunto), provas objetivas (que sao aquelas que tern urn planejamento e sao 

estruturadas na forma de testes objetivos, a sua correc;ao e rapida e faceis. Elas 

podem ser: Teste de alternativa simples que dao as possibilidades de respostas 

certo/errado, sim/nao etc; Teste de preenchimento de lacunas que sao questoes 

com espac;os abertos para preencher; Testes de multipla escolha que dao 3, 4 ou 

5 alternativas de repostas para cada pergunta; e Teste de ordenac;ao ou 

conjunc;ao de pares sao aqueles com varios paises numerados num lado e varios 

capitais colocados noutro lado) e por fim provas mistas (sao aquelas provas que 

misturam tanto perguntas dissertativas como itens em forma de testes) . 

./ Testes psicometricos: serve para analisar as amostras do 

comportamento humano, examinando-as sob condic;oes padronizadas e 

comparando-as com padroes baseados em pesquisas estatisticas. Os testes 

psicometricos baseiam-se nas diferenc;as individuais das pessoas e podem ser 

fisicas, intelectuais e de personalidade. E uma medida objetiva estandardizada de 

amostras do comportamento das pessoas. A verificac;ao de aptidoes com base 

para a capacidade tern a seguinte formula: capacidade (e a habilidade atual da 
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pessoa em determinada atividade ou comportamento;) e igual aptidao (que e uma 

habilidade em estado latente ou potencial na pessoa e que pode ser desenvolvida 

ou nao por meio do exercfcio ou a pratica) mais treinamento ou exercicio ou 

pratica. Os testes psicometricos podem ser realizados para aptidoes gerais ou 

especificas. Eles (Os testes psicometricos) apresentam duas importantes 

caracteristicas que as entrevistas nao conseguem alcan9ar. Eis: (a) validade (e a 

capacidade do teste de prognosticar corretamente a variavel que se pretende 

medir) e (b) precisao (e a capacidade do teste apresentar resultados semelhantes 

em varias aplica9oes na mesma pessoa. Ou seja, apresenta menor desvio-padrao 

quando aplicados varias vezes a mesma pessoa). 

Grupo funcional Testes psicometricos 

Operarios bra9ais Nivel mental media; 

Fator P; 

Destreza manual e digital. 

Operarios de linha de montagem Nivel mental media; 

Fator P; 

Destreza manual e digital; 

Fator S. 

Encarregado de turma Nivel mental media superior; 

FatorV; 

FatorW; 

Fator R. 

Fonte: Adaptado de CHIAVENATO, ldalberto. Recursos humanos. 7. ed.- ed. 

Compacta. Sao Paulo: ATLAS, 2002. P. 247. 

Fig. 10 - baterias de testes psicometricos 

Fator V: refere-se compreensao verbal isto e, a facilidade no uso adequado 

das palavras; 

Fator W: refere-se a fluencia de palavras, isto e, facilidade de falar; 
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Fator N: refere-se a fator numerico, isto e, rapidez e exatidao em calculos 

numericos simples; 

Fator S: refere-se as rela96es espaciais, isto e, habilidade para visualizar 

rela96es espaciais em duas ou tres dimensoes; 

Fator M: refere-se a memoria associativa, isto e a facilidade de 

memoriza9ao visual, auditiva etc.; 

Fator P: refere-se a rapidez percentual, isto e, habilidades para perceber 

rapida e exatamente detalhes visuais ou reconhecer rapidamente similaridades e 

diferenyas; 

Fator R: refere-se a raciocinio que pode ser tanto indutivo ou concreto (das 

partes para o todo) como raciocino dedutivo ou abstrato (do todo para as partes) . 

./ Testes de personalidade: este teste serve para analisar os diversos 

tra9os de personalidade, sejam eles determinados pelo carater (tra9os adquiridos 

ou fenotipicos) ou pelo temperamento (trayos inatos ou genotipicos). Urn tra9o de 

personalidade e uma caracteristica marcante da pessoa e que e capaz de 

distingui-la das demais. Estes tipos de teste exigem participa9ao de psicologo 

tanto na sua aplica9ao como na sua interpreta9ao. 

Os teste de personalidade podem ser genericos (quando revelam tra9os 

gerais de personalidade em uma sintese global e recebem o nome de 

psicodiagnosticos). Os teste genericos podem ser: 

- Expressivos (de expressao corporal que podem ser PMK -

psicodiagnostico miocinetico de Mira y Lopez); 

- Projetivos (de projeyao da personalidade que podem ser 

psicodiagnostico de Rorschach, Teste de Apercep9ao Tematica, Teste da Arvore 

de Koch, o teste da figura humana de Machover, o teste de Szondi etc.) 

Os testes de personalidade podem ser tambem especificos (quando 

pesquisam determinados tra9os ou aspectos da personalidade ). Os testes 

especificos podem ser inventarios (quando procura levantar interesses, equilibria 

emocional, motiva9ao, frustra9ao de funcionario etc). 
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./ E per fim Tecnicas de simula9ao: esta tecnica procura passar do 

tratamento individual e isolado para 0 tratamento em grupos e do metoda 

exclusivamente verbal ou de execu9ao para a a9ao social. 0 seu ponte de partida 

e drama, que significa reconstruir em cima de urn palco contexte dramatico. As 

tecnicas de simulayao sao essencialmente tecnicas de dinamica de grupo. Elas 

estao divididas em: 

- Psicodrama (se fundamenta na teoria geral de papeis: cada pessoa poe 

em a9ao os papeis que lhe sao mais caracterfsticos sob forma do comportamento, 

seja isoladamente, seja em intera9ao com outras pessoas ou outra pessoa. 

Estabelece vinculos novas e fortalecem os ja existentes); 

- Dramatizayao ou role-playing (consiste em fazer uma cena dramatica 

num palco rodeado de pessoas na qual algumas ou todas pessoas podem 

participar ou nao dependendo do assunto ou tema em drama). 

3.2.2. Entrevista de sele~ao 

Para Carvalho (1998); Dutra (2001 ); Gramigna (2002); Chiavenato (2002, 

p.234 ); Hanashiro (2007); Bohlander, Snell, Sherman (2003, p.117); Palmeira 

(1999); Lacombe (2005); Marras (2000, p.80); Milkovich (2000); Aquino (1980, 

p.164); Werther Jr et al (1983, p.188); Silvia (1999); Toledo (1986); Vianna (1997); 

Zarifian (2001) a entrevista e a conversa entre o entrevistador (funcionario de RH 

da empresa ou entidade responsavel ou delegado para desempenhar a fun9ao) e 

o entrevistado (candidate a emprego ou vaga). E considerada uma das mais 

importantes instrumentos de todas as ferramentas utilizadas no processo de 

sele9ao. Fazer entrevistas pede parecer simples, mas conduzi-las com habilidade 

nao e nada simples. Para que a entrevista seja realmente eficaz, o entrevistador 

precisa conhecer suas aptidoes, habilidades, interesses e ter experiencias. 
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A entrevista tern os seguintes passos segundo Chiavenato (1999, 2002); 

Gramigna (2002): 

Planejamento para a entrevista 

• coletar informa96es sobre a vaga; 

• informa96es a serem colhidas do candidate; 

• quais informa96es serao passadas ao candidate. 

Etapas da entrevista de sele~ao: 

• definir e preparar o local para receber os candidates; 

• horario agendado; 

• preparar ou revisar material de apoio para entrevista. 

A entrevista deve: 

• apresentar a organiza9ao; 

• apresentar a vaga; 

• colher informa¢es do candidate; 

• observar o comportamento do candidate. 

Tipos de entrevistas 

• Estruturada ou dirigida: segue urn roteiro pre-estabelecido ate o final; 

• Semi-Estruturada: segue o roteiro, porem pode trocar a ordem das 

perguntas; 

• Livre ou nao estruturada: e aquela na qual as perguntas sao realizadas 

livremente, de acordo com o andamento da entrevista. 

• Comportamental: e uma entrevista personalizada. Nao interessa saber 

como o candidate resolveria, solucionaria ou administraria nenhuma situa9ao. 

• Por Competencias: o entrevistador procurar checar informa96es sobre o 

comportamento passado que podem dar indicios de comportamentos futuros. 
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Sugestoes praticas para conduzir entrevistas: 

Conforme Chiavenato (2002); Hanashiro et al (2007), entrevistas, se nao 

forem conduzidas adequadamente, podem confundir e nao esclarecer os 

objetivos. Para evitar erros, planejamento e necessaria. Uma entrevista sem 

prepare e uma perda de tempo para todos. 

A preparac.;:ao para a entrevista inclui: 

• Uma compreensao detalhada das especificac.;:oes do cargo; 

• Uma percepc,;:ao clara do que sera exigido nesse cargo e; 

• Uma lista de perguntas a serem feitas. 

Para Chiavenato (2002) Entrevistas bem-sucedidas dependem do 

estabelecimento de uma atmosfera adequada: 

• Garanta que nao acontecem interrupc,;:oes; 

• Fac.;:a o candidate sentir-se a vontade (agradec.;:a sua presenc.;:a, seja 

atencioso e educado ); 

• Comunique a pauta (objetivo da entrevista); 

• Reuna informac.;:oes sobre o candidate (fac.;:a perguntas abertas, que 

comec.;:am com: quem, o que, quando, porque e como?); 

• Confira se o candidate tern perguntas; 

• Clareie expectativas em relac.;:ao ao cargo; 

• "Venda" a imagem da empresa; 

• Encerre a entrevista (agradec.;:a ao candidate e explique sobre os 

pr6ximos passos ). 
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Roteiro para elaborar uma entrevista de sele~ao segundo Gramigna 

(2002); Chiavenato (2002); Gomes et al (2007): 

1) Motiva~ao 

• Interesse pelo cargo; 

• Interesse pelas tarefas inerentes ao cargo; 

• Gosto ou aversao por atividades; 

• Motives de satisfa~ao no trabalho. 

2) Experiencia Profissional 

• Empregos anteriores; 

• Progresso ou fracassos nos empregos e suas causas; 

• Experiencias relacionadas com coopera~ao, lideran~a. responsabilidade 

e criatividade; 

• Treinamentos recebidos; 

• Estagios; 

• Atividades extracurriculares. 

3) Forma~ao Educacional 

• Hist6rico escolar; 

• Progresso ou fracasso nos estudos e suas causas; 

• Atividades extracurriculares; 

• Outros curses. 

4) Ajustamento Social 

• Situa~o familiar; 

• Status s6cio-economico; 

• Atividades sociais; 

• Lazer. 
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Como se comportar em uma entrevista de sele~ao 

1. Postura flsica: andar corretamente, sentar discretamente; 

2. Cumprimentar com aperto de mao somente se o entrevistador 

cumprimenta-lo; 

3. Deixar balsas e materiais ao I ado; 

4. Evitar cruzar os bra9os ou as maos; 

5. Nao per as maos na boca, no cabelo, no rosto. Deixar as maos em cima 

das pernas; 

6. Olhar diretamente para o entrevistador. Nao ficar olhando para os lades 

ou para baixo; 

7. Nao fumar durante a entrevista; 

8. Nao mastigar chicletes, balas, etc; 

9. Nao rir inadequadamente; 

10. Evitar aumentar ou diminuir o tom de voz; 

11. Evitar palavras como: ne, ta, acho, escute, olhe, e frase como "na 

minha opiniao", "veja bern", "a nrvel de" ... ; 

12. Nao usar glrias; 

13. Evitar falar "bonito", com palavras que nao conhece; 

14. Ser objetivo nas respostas; 

15. Valorizar os curses que possui; 

16. Pretensao salarial: conhecer a empresa, o cargo, realizar uma media 

salarial e fazer contrapropostas; 

17. Demonstrar seguran9a, entusiasmo e interesse pelo trabalho; 

18. Ser natural e nao mentir; 

19. Desligar o celular; 

20. Apresenta9ao pessoal: roupas discretas e de preferencia de cores 

claras ou neutras. 
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A entrevista por competencia 

E aquela que se baseia na premissa de que o comportamento passado do 

candidate pode nos dar dicas sobre seu comportamento futuro. 

1° passo- Construir urn perfil de competencias 

Para construir o perfil de Competencias e precise identificar os indicadores 

de Competencias imprescindiveis para o cargo. lsso s6 e possivel com a 

participa«;ao da area requisitante, fornecendo informa«;oes sobre: 

• Atualiza«;ao da descri«;ao do cargo; 

• Missao da area; 

• Principais desafios do cargo; 

• Principais erros cometidos no cargo; 

• Expectativas da area em rela«;ao ao cargo; 

• Dificuldades e pontes criticos do cargo; 

• Principais projetos a serem desenvolvidos. 

2° Passo - Entrevista comportamental 

Com base no Perfil de Competencias o selecionador vai construir uma 

entrevista personalizada, com foco nas competencias imprescindiveis para o 

cargo. lsso mesmo, cada Perfil de Competencias, dara origem a uma entrevista 

personalizada. As caracteristicas da Entrevista Comportamental sao: 

• Perguntas abertas especificas com verbos de a«;ao no passado; 

• lnvestiga«;ao da experiencia passada do candidate; 

• Tern objetivo de conhecer o comportamento do candidate em situa«;oes 

especificas do cargo; 

• Todas as perguntas sao planejadas para identificar a presen«;a ou 

ausencia de competencias do perfil de competencias (PC) no comportamento 

passado do candidate nas suas retinas e atribui«;oes; 

• Dispensam todas as perguntas hipoteticas, terapeuticas, e outros tipos 

de perguntas que os candidates muitas vezes ja trazem repostas ensaiadas. 

49 



3° Passo - Jogos com foco em competencias 

Tambem com base no Perfil de Competencias (PC), o selecionador vai criar 

ou escolher uma bateria de jogos, de aproximadamente 4 horas. Estes jogos tern 

o objetivo de observar a presenr;a ou ausencia de competencias do PC no 

comportamento dos candidates. Eis as caracteristicas dos Jogos: 

• 0 profissional de seleyao faz o planejamento de jogos e orienta o 

requisitante para atuar como observador; 

• 0 profissional de seler;ao atua como facilitador ou condutor dos jogos, 

fornecendo todas as instrur;oes e tirando todas as duvidas; 

• Cada jogo tern como objetivo a observar;ao de competencias 

especificas presentes no comportamento; 

• 0 jogo tern por objetivo observar como esta o comportamento do 

candidate no memento presente, sempre com foco no Perfil de Competencias; 

• A comparar;ao entre o comportamento dos candidates vai identificar 

entre todos quais tern o perfil mais compativel com perfil da vaga. 

A Entrevista Comportamental e uma entrevista personalizada. Todos os 

Perfis de Competencias geram uma entrevista especifica. Nesta entrevista nao se 

recomendam as perguntas hipoteticas, fechadas, de multipla escolha, indutivas, 

etc. 

Nao interessa saber como o candidate resolveria, solucionaria, 

administraria nenhuma situar;ao. Perguntas tais como: 

• "Fale-me sobre voce" 

• "Fale tres caracteristicas suas positivas e tres negativas" 

• "0 que gostaria de fazer daqui a dois anos, cinco anos, dez anos" 

• "Como voce agiria se fosse seu lider?" 

• "0 que voce faria se tivesse uma incompatibilidade com seu 

subordinado?" 
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Algumas vantagens da sele~ao por competencias 

• Selec;ao feita com mais foco, mais objetividade e por urn processo 

sistematico; 

• Maior facilidade para prever o desempenho futuro; 

• Maior garantia de uma contratac;ao de sucesso; 

• Boa adequac;ao do profissional a empresa e a atividade a ser 

desempenhada; 

• Gusto mais baixo e melhoria na produtividade; 

• Evita prejuizos com reabertura de processes seletivos e com 

funcionarios ineficientes; 

• Diminui a influencia de opinioes, sentimentos ou preconceitos dos 

selecionadores; 

• 0 candidate tende a nao mentir, pois, deve citar urn fato que realmente 

ocorreu; 

• Fornece dados concretes sobre desempenho do candidate, facilitando o 

feedback para o candidate; 

• Fortalece a parceria entre area requisitante e area de Selec;ao; 

• A area de Selec;ao ganha maior credibilidade junto aos seus clientes 

requisitantes e passa uma imagem positiva da empresa junto aos candidates, com 

profissionalismo, etica e respeito pelo ser humano. 

Tecnicas para analisar o curriculo 

Segundo Lacombe (2005); Zaccarelli et al (2007), Curriculos, apresentados 

como hist6rico escolar e profissional do candidate, sao verdadeiros quebra

cabec;as. Lembre-se que as informac;oes neles contidas exaltam as qualidades do 

candidate. Sua tarefa e tentar descobrir o grau da veracidade das informac;oes 

contidas neles (curriculos). No entanto, voce vai ser limitado pelo direito de 

privacidade do candidate e por questoes que podem ser como discriminat6rias. 

Portanto ao analisar urn curricula, procure os seguintes fatos: 

./ Lacunas entre periodos de emprego. Geralmente, isto indica periodos 

de desemprego. Qual a razao destas lacunas? Voce tern o direito de perguntar; 
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11"' Listas de empresas que nao estao mais em atividades. Voce tern como 

verificar se esta empresa existia de fato no perlodo indicado no curricula; 

11"' Exageros na utilidade de cursos de treinamento. 0 candidato participou 

de urn curso reconhecido no qual aprendeu novas tecnicas, ou trata-se de urn 

seminario de curta dura9ao que ofereceu apenas uma visao geral e urn tema? 

11"' Declarayoes de que o candidato "supervisionou" ou "gerenciou" uma 

equipe de projeto. Quantas pessoas integravam esta equipe? Foi, de fato urn 

projeto independente? 

11"' Declarayoes que atestam anos de experiencia que nao coincidem com 

o periodo em que o candidato esta no mercado de trabalho; 

11"' Mudan9a de emprego que nao apontam para urn crescimento 

profissional; 

11"' Names compostos para cargos ocupados, apenas para impressionar; 

11"' Grande numero de remanejamentos sem maiores explica¢es; 

11"' Referencias de pessoas que nao moram na mesma cidade que o 

candidato. A menos que tenha se mudado recentemente para a regiao, isto pode 

significar que ele pode esta escondendo alga; 

11"' Oferece urn quadro clara da experiencia profissional presente e 

passada do candidato? 

11"' Apresenta a formayao escolar do candidato, e ela atende as suas 

necessidades? 

11"' Ha alguma qualificayao exigida que nao esteja mencionada no 

curricula? 

11"' Ha informayoes contradit6rias? Certifique-se de perguntar a respeito; 

11"' A vaga oferecida seria urn movimento natural na carreira do candidato? 

Porque? 

Perguntas que nio podem faltar 

Segundo Lacombe (2005); Chiavenato (2002); Zaccarelli et al (2007) e facil 

se perder quando conversamos com urn candidato interessante e, depois 
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descobrimos que nao fizemos algumas perguntas que gostarlamos. Algumas 

perguntas que nao devem deixar de ser feitas: 

• 0 candidate preenche os requisites mlnimos da vaga, incluindo 

forma9ao academica, experiencia e habilidades tecnicas? 

• 0 candidate pode come9ar quando for necessaria? 

• 0 candidate tern disponibilidade imediata para come9ar a trabalhar? 

• A metodologia ou estilo de trabalho do candidate e compatlvel com o 

seu e como de sua equipe? 

• 0 candidate vai se sentir a vontade na vaga disponlvel? 

Como evitar a discrimina~ao na entrevista de contrata~ao 

Segundo Lacombe (2005), e muito facil meter-se em confusao ao fazer este 

tipo de pergunta em uma entrevista de contrata9ao. Antes de fazer qualquer 

pergunta ao candidate, repasse, mentalmente, a lista de verifica9ao fornecida a 

seguir, de modo atestar o grau de aceitabilidade das mesmas: 

• Tern rela9ao direta como trabalho; 

• Nao solicita informa96es sabre a nacionalidade; 

• Nao solicita informa96es sabre o estado civil; 

• Nao solicita informa96es sabre a religiao; 

• Nao solicita informa96es sabre filia9ao. 

Atitudes do entrevistador 

Sabendo das perguntas discriminat6rias em uma entrevista de contrata9ao, 

a melhor maneira de defender-se contra quaisquer problemas nesta area e definir 

o cargo e o perfil da pessoa de que precisa. Em seguida, voce podera elaborar 

perguntas relacionadas ao cargo que lhe forne9am as informa96es necessarias. 
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Entrevistando o portador de deficiencias 

E comum que o entrevistador, ao se defrontar com uma entrevista com urn 

candidate portador de deficiencia, tenha receio de cometer urn erro que resulte em 

processo judicial. 0 primeiro impacto de tais leis que gerentes e entrevistadores 

podem sentir e o aumento de pessoas portadoras de deficiencias apresentando-se 

os para cargos oferecidos. Essas leis foram criadas para encorajar este segmento 

da popula«;ao no sentido de se defender e lutar pelo direito de se auto-sustentar e 

se integrar no mundo do trabalho. Ha urn prop6sito que unifies todas as leis contra 

a discrimina«;ao na contrata«;ao: todas as perguntas feitas a urn candidate portador 

de deficiencia devem dirigir-se a competencia individual para realizar o trabalho. 

Ademais, tal como no caso do candidate cuja observancia religiosa possa obrigar 

a empress a ajustar o cargo ou horas de trabalho de forma a nao interferir com a 

sua religiao, a empress pode ser obrigada a fazer ajustes especfficos, para 

possibilitar que o candidate cumpra as responsabilidades do cargo. 

Da mesma forma, o entrevistador nao pode julgar antecipadamente que o 

candidate com deficiencia ou com filhos pequenos nao seria capaz de realizar o 

trabalho. A fun«;ao do entrevistador e descrever as tarefas do cargo e apenas 

perguntar ao candidate "Voce acha que vai haver algum problema para realizar 

alguma das responsabilidades que expus?" 

Explore as qualifica«;oes do mesmo, a forma«;ao academics e a experiencia 

profissional. Primeiro, descubra tudo o que puder que qualifique a pessoa a se 

candidatar ao emprego. Tente ignorar o que perceber como problema de limita«;ao 

do candidate e concentre-se nas qualidades da pessoa. 

Como realizar a entrevista 

Segundo chiavenato (2002); Gramigna (2002), a sequencia das perguntas 

por fazer pode determinar se voce agiu conforme as diretrizes gerais contidas 

nessas leis. Uma sequencia adequada seria a seguinte: 

./ Reveja as fun«;oes essenciais daquela posi«;ao e os requisites basicos 

(que sao os mesmos para todos os candidates); 
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../ Discuta as qualifica~6es de candidates, experiencia profissional, 

aspira~6es e interesses do candidate em rela~ao ao trabalho; 

../ Pergunte ao candidate se ele preve qualquer dificuldade na realiza~ao 

do trabalho. Se a resposta for sim, pe~a o candidate para ser mais especifico. 

Espere que ele, voluntariamente, traga informa~6es sabre a deficiencia; em 

seguida, certifique-se de que a empresa tern uma politica de nao-discrimina~ao . 

../ Como o candidate, examine o que seria urn processo razoavel de 

ajuste; 

../ Conclua a entrevista assegurando ao candidate que a decisao final nao 

sera influenciada pela necessidade de urn ajuste razoavel. 

Entrevista em grupo 

Esse grupo pode ser composto dos mais variados tipos de pessoas, tal 

como gerentes, membros do departamento, urn representante dos funcionarios ou 

urn gerente senior. Embora o candidate possa sentir-se intimidado, este tipo de 

entrevista pode ajudar o entrevistador a economizar tempo e avaliar o 

comportamento do candidate em urn grupo. 

A seguir, relacionamos algumas instru~6es para evitar uma situa~ao 

estressante: 

../ Comunique ao candidate, com antecedencia, que havera mais de uma 

pessoa presente a entrevista; 

../ Procure fazer urn cfrculo, de modo que o candidate possa olhar para 

todos os presentes, sem ter que ficar virando a cabe~a de urn lado para o outro; 

../ Decida de antemao o papel de cada participante no grupo. Deixe que 

uma pessoa fa~ perguntas tecnicas, deixe as perguntas mais abrangentes para 

outra pessoa, e assim por diante; 

../ Uma pessoa nao deve interromper a outra, para evitar que candidate 

nao saber quem responder; 

../ Nao fiquem conversando entre voces, deixando o candidate de fora; e 

../ Nao erie constrangimentos ao candidate, apontando urn erro na frente 

dos outros. 
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Concluindo a entrevista 

De ao candidate a chance de fazer perguntas adicionais. Se nao souber 

responde-las, diga que nao sabe e anote-as para que, da proxima vez, voce esteja 

preparado para responde-las. Nao encare o momenta como urn periodo para 

relaxar e dar urn descanso aos seus sensores auditivos. As perguntas feitas pelo 

candidate podem ser tao interessantes e informativas como as respostas que ele 

forneceu as suas pr6prias perguntas. 

Qual o tipo de informac,;:ao que o candidate mais deseja obter? Salario e 

beneficios? Perspectivas de crescimento? Farias? Horas extras? Horario de 

trabalho? 

Neste ponto, voce deve informar ao candidate sabre as procedimentos 

subseqOentes. As declarac,;:oes a seguir sao exemplos de como terminar uma 

entrevista de forma elegante. 

E recomendavel fazer a cortesia e ser educado ao terminar a entrevista. 

3.2.3. Registros de admissao 

Para Marras (2000, p.87) o RH deve tamar todas as providencias 

burocraticas e as praticas necessarias para tornar urn empregado efetivo na 

empresa. Os documentos do empregado que devem compor o dossie sao: 

- curricula; 

- c6pia de carteira do trabalho; 

- capias de documentos pessoais (CIC, RG etc.); 

- ficha de registro; 

- laudos do setor de R&S; 

- requisic,;:ao com todas a aprovac,;:oes; 

- exames medicos e laudo medico; 

- certificados, diplomas e registros profissionais do empregado; 

- declarac,;:ao medica da ultima empresa onde trabalhou dando resultado de 

seu quadro clinico na saida; 

- relat6rio das informac,;:oes cadastrais; 

- todos outros documentos necessaries. 
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3.2.4. Avalia~ao e controle dos resultados de sele~ao 

Segundo Chiavenato (2002, p.252) a eficiencia do processo seletivo pede 

ser medido levando em conta o seguinte: 

./ custos de pessoal: incluem o pessoal que administra os processes de 

provisao de pessoas, seus salaries e encargos sociais, bern como o tempo do 

pessoal de linha (gerentes e suas equipes) aplicado nas entrevistas com 

candidates; 

./ custos de opera<;ao: incluem telefonemas, telegramas, 

correspondencias, honorarios de profissionais e de servi<;os envolvidos (agencias 

de recrutamento, consultorias etc.), anuncios em jornais e revistas, despesas de 

viagens de recrutamento, despesas com exames medicos de admissao, servi<;os 

de informa<;ao cadastral de candidates etc . 

./ custos adicionais: incluem outros custos, como equipamentos, software, 

mobiliario, instala<;oes, etc. 

0 quociente de sele<;ao pede ser calculado por meio de seguinte formula: 

Quociente de seleyao = numero de candidates admitidos x 1 00 

numero de candidates examinados 

0 quociente de sele<;ao e o resultado da propor<;ao entre o numero de 

pessoas admitidas e o numero de candidates submetidos as tecnicas de sele<;ao. 

A medida que o quociente de sele<;ao diminui, sua eficiencia e seletividade 

aumenta. De modo geral o quociente de sele<;ao sofre altera<;oes provocadas 

pela situa<;ao de oferta e procura no mercado de recursos humanos. 

Outras medi<;oes de rendimento do processo de provisao de pessoal podem 

ser: 

./ custo total das opera<;oes de recrutamento e sele<;ao (R&S); 

./ custo per admissao (custo per capita); 

./ custo per admissao per fonte de recrutamento; 

./ totais de admissoes; 

./ totais de admissoes per fonte de recrutamento; 
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../ qualidade do recrutamento por fonte; 

../ beneficios por fonte e eficiencia da fonte; 

../ analise dos resultados das provas e testes dos admitidos versus rejeitados; 

../ analise dos resultados das provas e testes dos admitidos versus 

rendimentos observados; 

../ total de admissoes por anuncio; 

../ custos diferenciais por fonte; 

../ custo total das operac;oes de recrutamento e selec;ao. 

A selec;ao apesar de seu elevado custo operacional, ela traz importantes e 

enormes resultados para organizac;ao, por exemplo: 

../ adequac;ao das pessoas ao cargo e consequente satisfac;ao do pessoal 

com o emprego; 

../ rapidez no ajustamento e integrac;ao de novos empregados as novas 

func;oes; 

../ melhoria gradativa do potencial humane mediante escolha sistematica dos 

melhores talentos; 

../ maier estabilidade e permanencia das pessoas e decorrente reduc;ao da 

rotatividade; 

../ maier rendimento e maier produtividade pelo aumento da capacidade do 

pessoal; 

../ melhoria do nivel das relac;oes humanas pela elevac;ao do moral; 

../ menores investimentos e esforc;os em treinamento, pela maier facilidade em 

aprender as tarefas do cargo e novas atividades trazidas pela inovac;ao . 

../ aproveita ao Maximo as habilidades e caracteristicas de cada pessoa no 

trabalho; 

../ favorece o sucesso potencial no cargo; 

../ eleva a satisfayao das pessoas pelo fato de localizar a atividade mais 

indicada para cada individuo; 

../ evita perdas futuras na relocac;ao ou substituiyao de pessoas pelos 

provaveis insucessos no cargo. 
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3.2.5. Rotatividade (turnover) e o Absenteismo 

Para Bohlander, Snell, Sherman (2003, p.96) a rotatividade dos funcionarios 

refere-se a safda de funcionarios em uma empresa. Acrescenta que 

freqOentemente e citado como urn dos fatores que contribuem para o fracasso da 

taxas de produtividade e conseqOentemente na redu~;ao de Iueras. Define 

absentefsmo como a freqOencia com que os funcionarios se ausentam do 

trabalho. Para ele este fndice (absentefsmo) esta diretamente relacionada ao 

planejamento de RH e ao recrutamento. Porque quando os funcionarios faltam a 

empresa incorre em custos diretos de salaries perdidos e na diminui9ao da 

produtividade. 

Marras (2000, p.191 ), afirma que o absenteismo e o montante de faltas no 

trabalho, bern como atrasos e safdas antecipadas que acontecem durante urn 

determinado perfodo. 

Para Chiavenato (2002, p.178) a rotatividade de RH e o intercambio de 

pessoas entre a organiza~;ao eo ambiente que e definido pelo volume de pessoas 

que ingressam e que saem na organiza~;ao. Ela e expressa por meio de uma 

rela9ao percentual entre admissao e o desligamento com rela9ao ao numero 

medio de participantes da organiza~;ao, no decorrer de certo perfodo de tempo. 

Ainda segundo Chiavenato (2002, p.190) o absentefsmo e uma expressao 

utilizada para designar as faltas ou ausencias dos empregados ao trabalho. 

Calculo do indice de rotatividade de pessoal 

1) quando se trata de medir o fndice de rotatividade de pessoal para efeito 

do planejamento de RH, utiliza-se a seguinte formula: 

A+ D X 100 

2 

indice de rotatividade de pessoal = EM 

A= admissao de pessoal dentro do periodo considerado (entrada); 

D = desligamento de pessoal pela iniciativa da empresa ou empregados; 

EM = efetivo media dentro do perfodo considerado. Pode ser obtido pela 

soma dos efetivos existentes no inicio e no final do periodo, dividida por dois. 
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0 fndice de rotatividade de pessoal exprime urn valor percentual de 

empregados que circulam na organiza<;ao em rela<;ao ao numero de empregados. 

Sendo assim se o fndice de rotatividade de pessoal for per exemplo de 5%, isto 

significa que a empresa pede contar com apenas 95% de sua for<;a de trabalho 

naquele perf ode. Para contar com 1 00% a empresa precisa planejar urn 

excedente de 5% de pessoal para compensar esse fluxo de pessoal. 

2) Calculo do fndice de rotatividade de pessoal, somente os desligamentos 

tanto pela iniciativa da empresa como pela iniciativa des pr6prios empregados. 

Neste case nao foi considerada a admissao (entradas): 

lndice de rotatividade de pessoal = D x 100 

EM 

3) Calculo do fndice de rotatividade de pessoal para analisar as perdas de 

pessoal para verificar os motives que levaram as pessoas a deixar a organiza<;ao, 

considerando os desligamentos per iniciativas des empregados, desprezando o 

desligamento da empresa. Este analisa safdas decorrentes puramente da atitude 

e do comportamento do pessoal: 

0 X 100 

indice de rotatividade de pessoal = [ N, + ~,+ ... N" J 
D = demissoes espontaneas a serem substitufdas; 

N1+N2+Nn = somat6ria des numeros de empregados no inicio de cada mes; 

a= numero de meses do periodo 

4) Calculo do indice de rotatividade de pessoal per departamento ou 

se<;oes, tomando como subsistemas de urn sistema maier, que e a organiza<;ao 

onde cada subsistema deve ter urn calculo proprio: 
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A+D+R+T 

fndice de rotatividade de pessoal = 2 X 100 

EM 

On de: 

R = recebimentos de pessoal par transferencia de outros subsistemas 

( departamentos au se~oes ); 

T = transferencias de pessoal para outros subsistemas (departamentoslse~oes). 

A rotatividade de pessoal acontece dentro de uma organiza~ao par motives 

externos (como oferta e procura de RH no mercado, a conjuntura economica, as 

oportunidades de empregos no mercado de trabalho etc.) e par motivos internes 

da empresa (como a polftica salarial, de beneffcios, tipo de supervisao exercido 

sabre o pessoal, as oportunidades de crescimento profissional, tipo de 

relacionamento, as condi~oes ffsicas ambientais de trabalho, moral de pessoal, 

cultura organizacional, polftica de recrutamento e sele~ao de RH, criterios e 

programas de treinamento de RH, polftica disciplinar, criterios de avalia~o do 

desempenho e grau de flexibilidade das politicas da organiza~ao). 

Par isso recomenda-se uma entrevista do desligamento para checar 

motives do desligamento. 

Calculo do indice de absenteismo 

1) Calculo de indice de absenteismo (lA) da porcentagem nao trabalhada 

em decorrencia das ausencias em rela~ao ao volume de atividade esperada au 

planejada: 

lA = n° de homens I dias perdidas par ausencia ao trabalho x 1 00 

Efetivo media X n° de dias de trabalho 

2) Calculo de indica de absenteismo incluindo atrasos e meias-faltas, 

substituindo dias par horas par meio da seguinte formula: 

lA = total de hom ens I horas perdidas x 1 00 

total de homens I horas trabalhadas 
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3.3. Mecanismo de coordena~ao 

Para Mintzberg e Quinn (2001, p.141) as organizayoes efetuam a 

coordenayao das atividades atraves de alguns mecanismos basicos. Sao eles: 

a) 0 ajuste mutuo, que obtem a coordenayao do trabalho de maneira 

simplificada, por urn processo informal de comunicayao. E utilizado nas 

organizayoes mais simples por ser uma forma 6bvia de coordenayao e, nas 

organizayoes mais complexas por ser tambem uma forma confiavel em 

circunstancias diffceis; 

b) A supervisao direta, on de urn supervisor coordena quando urn grupo de 

pessoas precisa trabalhar em conjunto. Esta exerce presenya mais marcante nas 

empresas do contexte empreendedor, pela necessidade de urn lider que forneya 

as instruyoes para o trabalho. 

c) A padronizayao, que normalmente ocorre automaticamente, pois as 

pessoas seguem padroes para execuyao das atividades. A padronizayao pode 

ocorrer de quatro maneiras: nos processes de trabalho, nos resultados, nas 

habilidades e nas normas. 

3.4. Sugestoes para evitar os erros mais comuns nas entrevistas 

./ Tomar cuidado com primeira impressao no tanto no ato de 

recrutamento como de seleyao; 

./ Nao julgar o candidate pela impressao; 

./ Sempre que fizer a promessa de retornar a ligayao para o candidate 

para informar o resultado da entrevista cumpri mesmo se nao for satisfat6ria; 

./ Nunca usar a demagogia com os candidates exagerando as 

condiyoes favoraveis (prometer salaries, beneficios, promoyoes) que nao vai 

poder cumprir. Ou nunca esconder as condiyoes desfavoraveis da empresa para o 

candidate porque o resultado e a decepyao, desmotivayao e baixa produtividade 

do funcionario alem de difamayao denegrindo a imagem da empresa; 

./ Nunca enganar o candidate com propostas mirabolantes e anuncios 

espetaculosas porque o candidate vai frustrar mais tarde se nao concretizar as 

propostas e vai sair da empresa. 
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./ Nao permita interrup96es; 

./ Nao fate demais; 

./ Nao direcione as perguntas de modo que fiquem 6bvias as respostas 

que voce deseja; 

./ Nao evite perguntas diflceis s6 para proteger o candidate; 

./ Nao aceite generalidades; procure por fatos precisos; 

./ Nao fa9a julgamentos marais; 

./ Nao permita que o candidate assuma o controle da entrevista; 

./ Nao estimule expectativas do candidate fazendo promessas que nao 

poderao ser cumpridas; 

./ Nao permita que o candidate exer98 pressao sabre suas decis5es; 

Nao seja impaciente; 

Nao fa98 perguntas trai9oeiras que possam "minar" sua credibilidade; 

./ Nao tire conclusoes apressadas. 
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CAPiTULO IV -A EMPRESA 

4.1. A EMPRESA IGUACU CELULOSE, PAPEL S.A 

A lgua9u Celulose, Papel S.A, com o escrit6rio Central em Sao Jose dos 

Pinhais-Parana-Brasil e uma empresa do Grupo lmaribo, que atua na 

industrializa9ao e comercializa9ao de papel e celulose. Nas suas quatro unidades 

industriais, localizadas nos estados do Parana (PR) e Santa Catarina (SC), sao 

produzidos celulose, pasta mecanica, Papelao Parana, papeis e sacos 

multifoliados. A lgua9u Celulose e responsavel por todo o ciclo da produ9ao da 

madeira, desde a floresta ate a apresenta9ao final. Por isso, industrializa e 

comercializa produtos de base florestal com garantia de qualidade e de servi9os 

para clientes de diferentes ramos. 

0 parque florestal, localizado no Parana e em Santa Catarina, conta com 

26.000 hectares reflorestados com pinus e eucalipto. 0 processo segue uma 

rigorosa politica ambiental de responsabilidade em rela98o aos recursos naturais, 

com a preserva9ao das matas nativas, gestao de resfduos s61idos, tratamento de 

efluentes e plano de fomento florestal. 

Hoje, a lgua9u e a principal fornecedora nacional de celulose fibra longa 

nao branqueada, de papel base para carbona e urn dos quatro maiores produtores 

brasileiros de sacos multifoliados, alem de exportar para os cinco continentes. A 

empresa gera 1.100 empregos diretos e 3.000 indiretos, contribuindo efetivamente 

para o equilfbrio do meio ambiente nas suas areas de atua9ao. 

Cada uma de nossas unidades e especialista numa linha de produtos. A 

fabrica de Sao Jose dos Pinhais atende a produ9ao de papeis especiais de baixa 

gramatura, tais como Base para Carbona, Kraft Mix e Natural, Base para 

siliconiza9ao e Finish foil. Em Piraf do Sui, tambem no Parana, se produz celulose 

nao branqueada fibra curta e fibra longa. Ja nos municfpios catarinenses de 

Campos Novos e Frei Rogerio estao as fabricas que produzem sacos multifoliados 

valvulados coladas, papeis da linha Kraft natural e extensfvel, alem de papelao 

Parana e pasta mecanica. 
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4.1.1. Hist6ria 

0 projeto do Grupo lmaribo, atua no ramo de papel e celulose. Foi 

consolidado na decada de 80. As primeiras fabricas de papel do Grupo lmaribo, 

que deram origem a lguayu Celulose, iniciaram suas atividades no inicio da 

decada de 70. 

0 marco inicial foi a aquisiyao, em 1971, da fabrica Celupel S.A, que 

produzia pasta mecanica e papelao, no municipio de Curitibanos situado no 

estado de Santa Catarina (SC). Ja no ano seguinte o Grupo lmaribo comprou a 

unidade industrial de Campos Novas (SC), onde comeyou a ser produzido papelao 

do tipo duplex, que era mais rentavel. 

Em 1978, o Grupo investiu em novas maquinas para a unidade de lbicuf 

(Campo Novas I SC), para produzir ate 50 toneladas de papelao ao dia. No 

mesmo periodo, para atender a demanda de supermercados e outros varejistas, 

comeyou-se a produzir nessa unidade tambem papel Kraft. 

A compra das empresas do Grupo Lupion, no inicio da decada de 80, foi 

decisiva para a consolidayao da area de papel e celulose do Grupo lmaribo. A 

Industria Papeleira Santa Monica de Sao Jose dos Pinhais no Parana, que 

pertencia aos Lupion, tinha duas maquinas, uma para cartao duplex e outra para 

papeis especiais. 

Em 1980, tambem foi comprada a Industria Papeleira Piraiense, que 

produzia celulose em Piraf do Sui (PR). A aquisiyao dessas fabricas impulsionou a 

estruturayao e o fortalecimento da area de produyao papeleira do Grupo lmaribo 

que, em 1984, passou a ter uma unica razao social: lgua9u Celulose, Papel S.A. 

Em 1993, a produyao foi verticalizada na fabrica de Campos Novas (SC), 

com a aquisiyao de equipamentos para confecyao de sacos multifoliados 

valvulados coladas. 
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4.1.2. Preserva~ao do meio ambiente 

0 Brasil possui cerca de 550 milhoes de hectares de florestas. E a segunda 

maior area florestal do planeta, ficando atras apenas da Russia. lsso faz da 

industria de papel e celulose urn dos mais expressivos setores da economia do 

pais. A atividade florestal, no entanto, exige urn desenvolvimento de forma 

sustentavel e em areas apropriadas, a tim de preservar o meio ambiente. 

Atualmente, a produ<;ao nacional do setor e de aproximadamente 6 milhoes 

de toneladas de polpa de eucalyptus grandis, par ana. lsso representa metade da 

produ<;ao mundial desse tipo de fibra. 0 processo, essencial para as atividades da 

industria madeireira, gera residues da extra<;ao de celulose que contem agentes 

poluentes extremamente danosos para rios e mata nativa. 

Preocupado com esse processo, a lgua<;u Celulose nao poupou recursos 

para desenvolver uma politica de equilibria ambiental em todas as areas em que 

atua. Toda a materia prima usada pelas fabricas da lgua<;u Celulose tern origem 

nas areas de reflorestamento. Anualmente, sao replantados 1.200 hectares para 

atender o consume anual de floresta de 850 hectares. Alem da preocupa<;ao com 

a origem da materia prima, a lgua<;u e reconhecida pelo seu trabalho na 

recupera<;ao de areas degradadas pelos residues da extra<;ao da celulose. 

0 investimento em pesquisa, para encontrar solu<;oes nao-poluentes para o 

processo de fabrica<;ao da celulose na fabrica da lgua<;u em Pirai do Sui (PR), 

resultou em urn produto que traz beneficios a agricultura. Foi desenvolvida uma 

tecnologia na qual a lama de cal, antes residua inutilizado, se transforma em 

corretivo de solos. 

0 projeto, feito em parceria com o Institute Ambiental do Parana (lAP), em 

1997, ja ajudou a recuperar boa parte da mata nativa da regiao. 0 antigo aterro da 

fabrica ja recebeu especies como eucaliptos e acacias negras, que propiciam uma 

rapida cobertura florestal e o enraizamento nas camadas superficiais de deposito. 

A sombra, umidade e camada organica dessas arvores possibilitaram o 

nascimento espontaneo de especies tipicas da regiao. Hoje, as plantas ex6ticas 
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sao substituidas gradativamente pelas nativas, que fazem com que a recuperac;ao 

da area seja mais rapida. 

Ah§m do reflorestamento, foi criada uma lagoa artificial, chamada de Lagoa 

Zero, que integra o sistema de tratamento de afluentes da fabrica e reserva para a 

"fito-remediac;ao" qualquer elemento levado pelas aguas da chuva. Toda essa 

preocupac;ao ambiental resultou para a lguac;u Celulose a conquista da go edic;ao 

do Premio Expressao de Ecologia. 

4.1.3. Responsabilidade social 

0 Grupo lmaribo, a partir de uma gestao moderna, que prioriza a alta 

tecnologia e a excelencia de seus produtos, e parceiro atuante das regioes onde 

atua, no que se refere a desenvolvimento economico e social. Confira os 

programas de incentive social dos quais a empresa participa: 

• lmplantac;ao do plano de fomento florestal em pequenas propriedades, 

usando terras ociosas e garantindo ao agricultor uma renda mensal suficiente para 

seu sustento. Na regiao beneficiada, o plano contribui enormemente para evitar o 

exodo rural e, como conseqOencia, o aumento da favelizac;ao e da miseria nas 

cidades; 

• Apoio a Policia Militar no Programa de Educac;ao e Combate as Drogas 

(PROERD), nas escolas com alunos do ensino fundamental; 

• Incentive aos funcionarios a participarem de Campanhas de Solidariedade 

em ajuda as comunidades da regiao; 

• Doac;oes de papel para atividades de alunos e professores das escolas 

publicas das regioes onde tern fabricas instaladas; 

• Parcerias com prefeituras das regioes onde atua construindo escolas e 

apoiando e ja existentes; 
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• Convenio com a Agencia de Empregos de Pirai do Sui para treinamento 

da mao-de-obra da comunidade e recoloca9ao profissional; 

• Doa9ao de plasticos reciclaveis para Lar de Meninas Oricena Vergas, em 

Pirai do Sui, mantido pelo Exercito da Salva9ao; 

• Doa9ao do excedente da produ9ao de hortali9as da horta organica 

existente dentro da area ocupada pela unidade fabril da lgua9u as instituiyaes de 

carater humanitario do Municipio de Pirai do Sui; 

• Fornecimento, a pedido das prefeituras de Castro e Pirai do Sui, de toras 

de pinus gratuitamente para serem desdobradas e utilizadas como material de 

constru9ao de casas populares para familias carentes; 

• Patrocinio de eventos culturais voltados a comunidades locais; 

• Patrocinio do Projeto Karate Pia no Esporte, que atende 60 alunos de 

escolas municipais de Pirai do Sui, com idade entre 7 a 17 anos; 

• Parceria com a APAE-Associa9ao de Paise Amigos dos Excepcionais de 

Pirai do Sui no patrocinio de eventos para a arrecada9ao de fundos para a Escola 

de Educa9ao Especial Porta da Esperanya. 0 Grupo lmaribo esta presente no 

Festival Regional Nossa Arte, na Feijoada beneficente, na Semana Nacional do 

Excepcional e em feiras beneficentes. A escola, com 19 anos de atividade, possui 

1 03 alunos com necessidades educativas especiais. Ela atende pessoas com 

faixa etaria entre 0 a 45 anos, na habilita9ao e reabilita9ao social, psicol6gica, 

pedag6gica e fisioterapica; 
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4.1.4. Missao do Departamento do RH da empresa lgua~u Celulose e 

Papel SA 

Nossa Missao e assegurar urn sistema de gestae de Recursos Humanos 

que valorize o Potencial Humane e gere urn ambiente organizacional favoravel a 

motivayao dos colaboradores, levando-os a contribuirem e se comprometerem 

com a excelencia do desempenho e dos resultados organizacionais. E neste 

sentido que a area de Recursos Humanos atua, sempre trabalhando para 

valorizar, desenvolver e reter seus talentos. 

4.1.5. Valores da empresa lgua~u Celulose e Papel SA 

Os valores nos quais acreditamos e que se refletem nas nossas a96es e 

guiam nossos relacionamentos sao: 

./ Lealdade; 

./ Simplicidade; 

./ Praticidade; 

./ Companheirismo. 

4.1.6. Politica de recursos humanos 

Sao Procedimentos para a96es e regras estabelecidas para governar 

fun96es, assegurando que elas sejam desempenhadas de acordo com os 

objetivos desejados. Servem para prover respostas as questoes e/ou aos 

problemas que ocorrem com certa frequencia, evitando com que os subordinados 

procurem, desnecessariamente, seus supervisores para esclarecimento ou 

solu9ao. Na lgua9u Celulose estas politicas sao: Recrutamento, Sele9ao, 

Treinamento, Avalia9ao de Desempenho, Administrayao Salarial, Manuten9ao de 

Clima Organizacional. 

4.1.7. Politica da qualidade 

A lgua9u celulose e papel SA tern o compromisso de fornecer produtos 

com qualidade e confiabilidade, buscando na melhoria continua satisfazer as 

expectativas de nossos clientes. 
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4.1.8. Produto 

Os principais produtos da lguac;u Celulose produzidos em suas quatro 

unidades industriais localizadas no Parana e em Santa Catarina sao: Celulose, 

pasta mecanica, papelao Parana, papeis e sacos multifoliados. 

4.1.9. Principais mercados onde atua 

Os principais mercados sao Argentina, Venezuela, Colombia, Guatemala, 

Mexico, EUA, Africa do Sui, Togo, Gana, Benin, Senegal e Sfria. 
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4.2. Diagn6stico de Subsistema de Recrutamento e Sele~ao na lgua~u 

Celulose conforme as informa~oes obtidas nos documentos da empresa 

lgua~u Celulose e Papel SA 

4.2.1.1. Recrutamento 

A empresa usa os tres tipos de recrutamento (intemo, extemo e misto ). 

4.2.1.2. Procedimento para preenchimento de vagas 

Para que a empresa cumpra com os seus objetivos e necessaria que ela 

conte com recursos adequados a sua realidade. A determina9ao do numero 

necessaria de colaboradores distribufdos por area, setor e cargos e tarefa dos 

gestores. 

a) A Empresa deve ter urn quadro de Lotayao de Pessoal aprovado 

pela Diretoria em reuniao com seus gerentes de cada unidade fabril, 

atraves de pianos de trabalho; 

b) Quando o titular (supervisores/encarregados/coordenadores) do 

setor requisitante precisa suprir uma vaga (por aumento de quadro 

ou substituiyao) devera emitir, para cada vaga existente, o formulario 

"Requisiyao de Pessoal" (RP), em uma via; 

c) Ap6s o preenchimento do formulario "Requisiyao de Pessoal", o 

titular encaminhara ao superior imediato para sua ciencia e 

aprovayao, acompanhando o seguinte processo: Supervisor/ 

Encarregado/ Coordenadores - Gerente da Unidade- Diretoria; 

d) 0 processo de recrutamento e seleyao de pessoal s6 devera ser 

iniciado quando houver uma vaga devidamente aprovada, em 

documento proprio (Requisi9ao de Pessoal em anexo ); 

e) A RP devera conter explicitamente os requisites pessoais, aptidoes, 

habilidades e conhecimentos necessaries a funyao, de forma que 

agilize o trabalho do RH e dos requisitantes. 
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4.2.1.3. Recrutamento lnterno 

Atua sabre os candidates que estao trabalhando na lguac;u. Ap6s o 

concurso a empresa divulga os resultados des candidates selecionados atraves de 

edital. A empresa estabeleceu a abertura de Recrutamento Interne somente para 

cargos iniciais: Auxiliares, Ajudantes, Assistentes, Operadores, etc. 

A regulamentac;ao do recrutamento interne prescreve o seguinte: 

a) Os gerentes ou as chefias imediatas, em hip6tese alguma, poderao 

opor-se ou impedir a participac;ao des seus colaboradores no Recrutamento 

interne; 

b) Os colaboradores aprovados e selecionados em recrutamento interne 

passarao automaticamente a fazer jus ao cargo e ao salario concorrido, havendo, 

portanto, treinamento peste a peste e a nao possibilidade de retorno ao cargo 

antigo em case de nao adaptac;ao a nova funyao; 

c) Fica estabelecida abertura de Recrutamento Interne somente para 

cargos iniciais (Auxiliares, Ajudantes, Assistentes, Operadores, etc.) que 

impliquem em crescimento profissional e salarial e que nao configurem uma 

promoyao; 

d) Fica diferenciado, assim, o recrutamento interne do processo de 

promoyao, sendo este ultimo de responsabilidade da chefia imediata e da gerencia 

da unidade com aprovac;ao da diretoria; 

e) Os procedimentos de selec;ao a serem seguidos no recrutamento 

Interne serao os mesmos aplicados ao recrutamento externo; 

f) A divulgac;ao de abertura do Recrutamento Interne sera feita atraves do 

edital, mural e intranet; 

g) Todos os colaboradores antes de se candidatar ao Recrutamento 

Interne deve dar conhecimento per escrito ao titular do seu setor. Os candidates 

deverao entregar c6pia da comunicac;ao com ciencia da chefia no memento da 

sua inscriyao. Em hip6tese alguma serao aceitas inscric;oes ap6s o prazo 

estipulado; 

h) Os candidates nao aprovados no recrutamento Interne, irao receber 

uma devolutiva da sua nao aprovac;ao. 
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4.2.1.4. Recrutamento Externo 

Ocorre externamente, atraves do SINE, Anuncios em Jornais, Sites de 

empregos, etc. 

A regulamentac;ao do recrutamento externo prescreve o seguinte: 

1. Tendo em vista o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado 

com o Ministerio Publico do Trabalho da 98 Regiao, renovado em 2001, nos 

comprometemos a cumprir: 

" No momenta em que houver necessidade para novas contratac;oes de 

empregados, oficiar ao Sistema Publico de Emprego (SEMPRE) ou ao Servic;o de 

Reabilitayao do INSS, mediante protocolo, indicando a disponibilidade de vagas e 

as exigencias necessarias ao seu preenchimento, visando buscar candidates que 

se enquadre nos termos do Artigo 93 da Lei 8.213/91 (beneficiario reabilitado ou 

portador de deficiencia) ..... " 

2. Se a resposta do SEMPRE ou do Servic;o de Reabilitac;ao do INSS for 

negativa, sera emitida uma certidao negativa com validade de 60 dias, periodo no 

qual a empresa fica dispensada de novas consultas para aquele cargo; 

3. Em havendo candidate a emprego, beneficiario reabilitado ou portador 

de deficiencia, a empresa se compromete a contrata-lo preferencialmente, desde 

que atendidos os requisites do cargo e avaliac;oes, quando existente teste seletivo. 

Existindo teste seletivo, a informac;ao devera fazer parte do oficio enderec;ado ao 

SEMPRE ou do Servic;o de Reabilitac;ao do INSS; 

4. A Agencia do Trabalhador competira responder ao oficio, no prazo de 

ate 15 dias uteis, encaminhando candidates, bern como informando da sua 

eventual inexistencia, no momenta; 

5. Case no mes seguinte, nao tenha side atingida a cota, a empresa 

expedira novo offcio a Agencia do Trabalhador, informando os nomes das pessoas 

que foram contratadas, bern como os motives justificadores da eventual nao

contratac;ao de candidates encaminhados; 

6. A empresa nao podera inserir no oficio que enviar as Agencias do 

Trabalhador qualquer exigencia que nao tenha fundamento nas qualificac;oes 
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estritamente necessarias ao servi<;o, ficando expressamente proibida a realiza<;ao 

de qualquer referencia a sexo, idade (ressalvadas as limita<;oes I ega is), estado 

civil, ra<;a ou parentesco ou tipo de deficiencia; 

7. Nos termos do artigo 93, da Lei 8.213/91, e do Decreto 3.298/99, a 

dispensa de trabalhador beneficiario reabilitado ou portador de deficiencia 

habilitado somente se dara ap6s a contrata<;ao de substitute de condi<;ao 

equivalents, nao necessariamente para a mesma fun<;ao, mas em qualquer outra 

desde que seja mantido o percentuallegal; 

8. No prazo de 12 meses, ou quando solicitado pelo Ministerio Publico do 

Trabalho (MPT) o que tern ocorrido a cada 6 meses, em media, a empresa devera 

apresentar ao MPT, relat6rio do cumprimento de cota; CAGED's; oficios expedidos 

as agencias do trabalhador e suas correspondentes respostas; rela<;ao global dos 

empregados com deficiencias e outras dados pertinentes aqueles trabalhadores; 

atestados medicos etc; 

9. Encerrado todos os procedimentos legais do TAG, buscam-se atraves 

de outras fontes disponiveis, candidates que possam vir adaptar-se aos requisites 

da vaga em aberto; 

1 0. 0 T AC abrange apenas as Unidades de Sao Jose dos Pinhais e Pirai 

do Sui, assim entao a Unidade de Campos Novos podera iniciar seu recrutamento 

externo a partir do item n°. 11, abaixo; 

11. Para efetuar o Recrutamento Externo e necessaria estabelecer e 

manter rela<;oes de informa<;ao com Associa<;oes profissionais e similares, 

Agencia do Trabalhador - SINE, Centros de Educa<;ao e lnforma<;ao, 

Universidades, Midia, Agencias de Emprego e Consultorias; 

12. Os candidates interessados apresentam-se ao setor de recursos 

humanos atraves do preenchimento do formulario "Solicita<;ao de Emprego". Ou 

atraves do encaminhamento do "Curricula;" 

13. De acordo com a filosofia da Empresa, poden~ ser incluido no processo 

de recrutamento e sele<;ao parentes pr6ximos (consangOineos ou afins: marido, 

mulher, irmaos, pais e filhos), de colaboradores somente em fun<;oes que nao 

tenham rela<;ao de subordina<;ao direta a estes; 
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SA. 

14. Readmissao de colaboradores: 

a) Somente o candidate pode ser incluido no processo de recrutamento 

ap6s o DRH da unidade, realizar uma pesquisa para verificac;ao dos 

antecedentes e motivo da saida do ex-colaboradores; 

b) 0 resultado da pesquisa juntamente com pedido de readmissao 

devera ser encaminhado pelo DRH, ao gerente da Unidade e este 

devera decidir quanta a aprovac;ao ou nao da readmissao; 

c) Quando os cargos forem de confianya (supervisores, coordenadores, 

encarregados) a Geren cia de vera discutir o processo e obter a 

aprovac;ao da Diretoria; 

d) De acordo com a Lei Trabalhista em vigor, somente podera ser 

processada a readmissao de colaboradores ap6s 90 dias da data de 

demissao, quando o desligamento tiver sido motivado pela Empresa, 

e sem justa causa. 

4.2.1.5. Recrutamento Misto 

Ocorre internamente e externamente na empresa lguac;u Celulose e Papel 
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4.2.2.1. Sele~ao na lgua~u Celulose 

E o processo pelo qual escolhe-se de uma lista de candidates inscritos a 

determinada vaga, a pessoa que melhor alcan~a os criterios de sele~ao para a 

posi~ao disponivel, considerando sempre as atuais condi~oes de mercado. 0 

processo de sele~ao dos candidates ocorre de seguinte maneira na lgua~u 

Celulose: 

1. 0 trabalho de pre-sele~ao e de responsabilidade da chefia requisitante, 

em conjunto com o departamento de recursos humanos (DRH); 

2. A pre-sele~ao consiste em avaliar se os candidates recrutados e 

apresentados pelo DRH, atraves da ficha de solicita~o de emprego e/ou 

"Curricula", cumprem com os requisites exigidos pelo cargo, conforme descri~ao 

de cargo e requisi~ao de pessoal. Na pre-sele~ao pode-se fazer urn breve contato 

com o candidate a tim de levantar aptidoes, conhecimento e caracteristicas 

pessoais, pretensoes e expectativas para definir sobre o possivel ajustamento a 

Empresa; 

3. Quando se fizer necessaria uma avalia~o mais apurada, a area 

requisitante devera elaborar provas de conhecimento tecnico especifico para 

serem aplicadas aos candidates. A aplica~o das provas sera de responsabilidade 

do DRH, porem a elabora~ao e a corre~ao sao de inteira responsabilidade da area 

solicitante; 

4. Ap6s a triagem, entrevista previae provas especificas sao determinadas 

se o candidate devera prosseguir ou nao no processo. Essa decisao e 

estritamente de competencia do setor requisitante e devera ser passado por 

escrito ao DRH; 

5. Os candidates que nao seguirem no processo e tenham vindo ate a 

Empresa receberao urn retorno. Carta Padrao de Agradecimento; 

6. A etapa de sele~ao e realizada atraves de entrevistas individuais; 

7. Quando houver necessidade de aprofundar o conhecimento sobre o 

candidate no que se refere a sua dinamica de personalidade e ao seu potencial de 

desenvolvimento, do DRH, devera providenciar profissional para realiza~ao da 

avalia~ao e elabora~ao de laude psicol6gico; 
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8. Quando o numero de candidates for elevado, ou quando a 

especificidade do cargo exigir paden~ ser utilizada uma sessao de grupo, 

estruturada atraves de debates e situa~oes simuladas, como objetivo de observar 

e analisar os candidates. Essa responsabilidade sera do DRH em conjunto com a 

chefia da area requisitante; 

9. Ap6s a analise integral dos candidates, a chefia requisitante em 

conjunto com o gerente da unidade, devers tamar a decisao sabre qual o 

candidate a ser admitido; 

1 0. Os candidates que nao forem selecionados receberao uma 

comunica~ao da area de recursos humanos da lgua~u (carta padrao). 

4.2.2.2. As ferramentas e tecnicas que lgua~u Celulose usa no 

processo de sele~ao de candidatos 

Estas ferramentas sao: entrevistas, analise de curricula, testes de 

conhecimentos, testes de capacidades gerais ou especfficas, testes psicol6gicos 

(psicometricos e personalidade ); 

As tecnicas sao: 

a) Na analise do currlculo e verificado o seguinte 

• Carreira profissional: Analise se houve crescimento no decorrer da 

vida profissional, se houve melhoria de posi~ao. 

• Estabilidade: Qual o periodo de permanencia nas empresas e qual o 

motivo de suas safdas. 

• Experiencia pratica: Lembre-se, qualifica~ao nem sempre indica 

pratica. 

• Cursos de aperfei~oamento: Demonstram o interesse do profissional 

em manter-se atualizado. 

77 



b) triagem dos candidatos 

ldentificados os melhores curriculos e necessaria fazer a triagem dos 

mesmos. Triagem e uma analise rapida, que implica num contato de 15 a 20 

minutes no maximo com o candidate, a tim de se avaliar o curricula X proprio 

candidate. Neste momenta deve-se avaliar a postura, comunica«;ao verbal e nao 

verbal, coerencia, estabilidade profissional, e se ele no conjunto apresenta as 

caracteristicas desejadas para prosseguir no processo seletivo. Dependendo do 

numero de candidates a triagem pode ser feita de forma coletiva. 

0 que a lgua~u Celulose pergunta numa entrevista 

As perguntas de uma entrevista estao divididas em cinco categorias: 

• Historico Profissional: devem investigar areas como nivel de 

responsabilidade, resultados atingidos, salaries e relayao entre o trabalho do 

candidate e o dos outros. 

• Conhecimentos e Habilidades: esta categoria difere da anterior 

porque aqui voce quer saber exatamente o que o candidate fazia. 

• lnteligencia e Aptidoes Gerais: frequentemente e possivel determinar 

estas caracteristicas pela maneira como o candidate responde. No entanto e 

conveniente fazer perguntas especificas. 

• Atitudes e Personalidade: e importante saber o que o candidate gosta 

de fazer, nao apenas porque as pessoas fazem melhor o que gostam, mas porque 

nao ficam muito tempo num trabalho do qual nao gostem. 

• Educa~io: estas perguntas devem tamar o minima de tempo da 

entrevista. 

Boas perguntas a serem feitas 

Para cada candidate havera uma serie de perguntas diferentes, 

dependendo das informa«;oes do curricula: 

Experiencia 

Qual e o titulo e a fun«;ao do seu chefe ou ex-chefe? (Esta pergunta deve 

ser sempre feita no come«;o da entrevista. A resposta indica quanta trabalho a 
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pessoa realmente fez e a desencoraja de exagerar a importancia de suas 

fun~oes). 

Voce poderia descrever urn dia tipico de seu trabalho? (Mostra a relac;§o 

entre as atividades do candidate com as da vaga que voce quer preencher). 

Fale-me sabre as pessoas que voce contratou em seu ultimo emprego. 

Quanta tempo ficou e como foi seu desempenho? (Mostra a habilidade do 

funcionario em montar e manter uma equipe e pode mostrar urn problema de 

personalidade ). 

Qual ideia ou feito voce considera mais importante em seu trabalho atual? 

(Esta pergunta for~a o candidate a ser especifico quanta as suas realiza~oes em 

seu trabalho atual, esclarecendo ou desmentindo seu curricula). 

Conhecimentos e Habilidades Especificas 

Como voce procederia para implantar urn sistema padrao de (mencione a 

especialidade em questa a)? (Esta pergunta determina se o candidate tern o 

conhecimento necessaria para a fun~ao ). 

0 que voce acha que e necessaria para uma pessoa ter sucesso em 

(coloque a especialidade)? (Ao responder, o candidate estara invariavelmente 

enumerando seus pr6prios pontes fortes). 

Quais habilidades voce teve de usar para fazer urn born trabalho em seu 

emprego anterior? (Esta pergunta lhe da uma boa chance de comparar o que ele 

diz ter feito com o que diz que o chefe faz). 

Quais habilidades especificas voce acha que pode usar neste trabalho? 

(Esta pergunta s6 deve ser feita depois de explicado ao candidate qual 

exatamente sera o seu trabalho ). 
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lnteligencia e Aptidio Geral 

Voce pede me falar urn pouco sabre como toma decisoes? (Esta pergunta 

vai mostrar se o candidate procura orienta<;ao e informa<;ao com as outros; se ele 

e analitico au impulsive). 

Cite algumas coisas que sua empresa poderia ter feito para obter mais 

sucesso? (Este t6pico separa as candidates que tern boa visao empresarial dos 

que nao tern conhecimento muito profunda). 

Atitudes e Personalidade 

Par que voce esta interessado neste trabalho? (Esta pergunta separa as 

candidates que s6 querem urn emprego dos que realmente estao interessados em 

sua empresa). 

Par que decidiu deixar seu trabalho atual? (Esta pergunta revela o que 

realmente motiva o candidate). 

Qual voce considera sua maier conquista profissional? (Faz o candidate 

mostrar as pontes fortes que diz ter). 

Quais as maiores fracassos au frustra<;6es em sua vida profissional? (A 

resposta normalmente mostra quanta o candidate se conhece e quae confortavel 

se sente em falar de suas fraquezas ). 

Pense sabre alga que voce considera uma falha em sua vida e diga-me par 

que acha que ocorreu. (Esta pergunta mostra se o candidate assume erros). 

0 que voce faz quando tern dificuldade para resolver urn problema? (Voce 

quer saber se o candidate e independents). 

80 



Onde pretende estar dentro de tres anos? 0Joce pode ter uma boa ideia de 

quao ambicioso o candidato e, e se suas ambi<;oes sao realistas). 

Fale-me sabre seus hobbies e interesses. (0 que a pessoa faz nas horas 

de folga da urn a boa ideia de que tipo de pessoa e). 

Descreva o melhor chefe que ja teve. (A resposta a esta pergunta indica de 

que tipo de supervisao o candidato gosta e se ele e receptivo a criticas). 

Que tipo de referencias acha que seu ultimo chefe dara de voce? (Urn 

candidato que tenha problemas para responder a isto ou esta escondendo alga ou 

nao tern certeza se foi ou nao urn born funcionario ). 

Educa~ao 

Por que voce decidiu (ou nao decidiu) fazer faculdade? (Esta pergunta 

mostra se o candidato e orientado por objetivos e ha quanta tempo se interessa 

por seu campo). 

Quais foram suas melhores e piores materias? (Esta pergunta lhe da uma 

ideia da aptidao do candidato e mostra se ele pode atuar em areas diferentes ). 

Fechamento da Entrevista 

1. Pergunte se o candidato tern alguma duvida quanta ao processo. 

2. Assegure resposta ao candidato. 

3. Posicione-o sabre os pr6ximos passos. 

4. Encerre a entrevista, agradecendo sua presenc;a. 

5. Acompanhe-o ate a porta de saida, sempre que possivel. 
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4.2.2.3. Divulga~ao do Resultado 

Todos os candidates participantes deste proc.esso deverao ser informados 

de sua nao aprova9ao e caso haja possibilidade de aproveitamento futuro, 

informar tam bern, atraves do envio de uma carta padrao de agradecimento. 

4.2.3. Acompanhamento do periodo de experiencia 

1. 0 DRH enviara ao responsavel da area, ou seja, a chefia imediata dos 

colaboradores recem admitido, urn formulario de "Avalia9ao do Periodo de 

Experiencia", com o objetivo de avaliar o desempenho nas atividades do cargo, 

observando suas caracteristicas pessoais e atitudes em geral, grau de adapta9ao 

ao trabalho e a Empresa. 0 objetivo dessa avaliayao e a tomada de decisao por 

parte da chefia imediata, sobre a efetivayao ou nao dos colaboradores; 

2. 0 formulario de avalia9ao do periodo de experiencia devera ser 

entregue a chefia imediata dos colaboradores com urn prazo de 1 0 dias do termino 

do periodo de experiencia, que e de 60 dias, podendo ser prorrogado par mais 30 

dias. Ao final destes novos 30 dias, o DRH encaminhara novo formulario para 

reavaliayao nos mesmos criterios anteriores; 

3. A avaliayao devera ser realizada de forma conjunta entre a chefia e os 

colaboradores; 

4. A chefia imediata devera devolver o formulario devidamente preenchido 

ao DRH, com antecedencia de 05 dias da data do termino da experiencia, para 

que este possa ter tempo habil para registro das providencias legais. 

82 



4.2.4. Condi~oes de trabalho 

1. Contratac;ao permanente: Quando a contratac;ao e para preenchimento 

efetivo da vaga ja aprovada; 

2. Contratac;ao temporaria: Quando a contratayao e para preenchimento 

de uma necessidade temporaria, ou seja, por urn periodo determinado de tempo. 

0 tempo para trabalho temporario e de ate 90 dias, podendo ser renovado por 

mais (+) 90 dias, mediante autorizac;ao da DRT; 

3. Estagiarios: Segundo legislayao vigente, periodo de 06 a 24 meses, 

com carga horaria que pode variar entre quatro (4) a oito (8) horas, sendo: 

a. - AI uno do Ensino Medio Regular = 4 horas/dia 

b. -AI uno do Ensino Medio Tecnico = 6 horas/dia 

c. -AI uno do Ensino Superior = 8 horas/dia 

4.2.5. Demissoes 

1. Antes de se iniciar urn processo de demissao, o DRH devera ser 

consultado sobre eventuais impedimentos legais (CIPA, estabilidade, sindicato, 

etc.); 

2. A chefia imediata devera preencher a Solicitac;ao de Desligamento 

(SO), para formalizar o pedido de desligamento dos colaboradores; 

3. Encaminhar a solicitac;ao de desligamento para o DRH e aguardar a 

confirmac;ao da data de rescisao. Nao e permitido o desligamento de 

colaboradoress sem a devida formalizac;ao junto ao DRH; 

4. A comunicac;ao de desligamento deve ser feita pela chefia imediata ou 

pelo superior responsavel pela area, sempre atraves do contato pessoal; 

5. Fica proibida a demissao de colaboradores a pedido deste, bern como 

as dispensas ficticias para levantamento do FGTS com posterior readmissao; 

6. Alc;ada para aprovac;ao do desligamento: 

a. Acima de 1 0 anos: Diretoria; 

b. De 05 a 1 0 a nos de empresa: Geren cia e/ou Diretoria; 

c. Abaixo de 05 anos: Gerencia e Chefia. 
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7. Devera ser solicitado ao ex-colaboradores o preenchimento do 

questionario de desligamento, e nos casas de interesse da empresa, deve-se 

proceder a entrevista de desligamento pela area de RH. Existem dais 

questionarios: Questionario de Desligamento (Demissao) e Questionario de 

Desligamento - Saida Espontanea. 0 DRH fica responsavel par gerenciar as 

informa96es e apresentar relat6rio sabre os desligamentos a gerencia da unidade 

e a diretoria para fins de acompanhamento e controle. 

4.2.6. Responsabilidades 

1. 0 gerente de cada unidade fabril da lgua9u celulose, papel s.a, bern 

como as chefias de cada setor serao responsaveis pela observancia e 

cumprimento desta lnstru9ao; 

2. E incumbencia do setor de Recursos Humanos, darem orienta¢es 

necessarias para o cumprimento desta instru9ao. 
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4.2.7.1. indices de rotatividade dos funcionarios 

INDICADORES DE RH 
ACOMPANHAMENTO fli iGUAOU 

ceUose, papel sa 
RESCISOES- SAO JOSE DOS PINHAIS I 

2003-2007 

TOTAL 15 21 12 13 24 5 3 5 2 0 2 3 

DEMISSOES 12 16 07 08 16 2 2 0 2 2 2 2 1 

PEDIDOS 03 05 05 05 11 3 0 1 1 3 0 1 0 

Fonte: Departamento de Recursos Humanos da empresa lgua~u Celulose, Papel SA 

Fig. 11 - indices de rotatividade dos funcionarios 

0 
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lll~~ls.a. 

2,00 

EC Unidadell Pirai do Sui 

• Hist6rico 

INDICADORES DE RH 
Turnover 

Campos Novos Frei Rogtirio 

Fonte: Departamento de Recursos Humanos da empresa lgua~u Celulose, Papel SA 

Fig. 12- Indices de rotatividade dos funcionarios. 
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CAPiTULOV 

5.1. Conclusao 

0 recrutamento e seleyao se caracterizam por urn amplo processo de 

investiga9ao dos candidates, visando encontrar pessoas mais adequada para urn 

determinado cargo levando em considera9ao tipo de chefia, complexidade de 

cargo, especificidade de candidate, objetivos e a cultura organizacional. 

As ferramentas que o gerente geral do RH usa para controlar e acompanhar 

os funcionarios e atraves de avalia9ao no periodo de experiencia, 

acompanhamento de novos colaboradores, avalia9oes diarias para que o gestor 

possa estar realizando a avalia9ao de desempenho que e anual. 

0 indice de rotatividade na empresa lgua9u Celulose e muito baixo, por 

isso, tern impactos positives nos resultados da empresa. 0 estudo mostra que as 

causas de rotatividade dos funcionarios se dao devido as melhores oportunidades, 

de emprego, salario, horario (por ser rodizio, obriga a saida dos colaboradores 

que pretende estudar). 

A empresa utiliza varios tipos de dinamicas de grupo. Gada urn e usado de 

acordo com o tipo de cargo disponivel e os objetivos que a empresa pretende 

atingir ao Iongo do processo de recrutamento e sele~o. 

Os testes de conhecimentos de capacidade atualmente sao utilizados 

somente para a area de vendas, para identificar a proficiencia da lingua inglesa. 

Os testes psicol6gicos que a empresa utiliza e Grafologia e IFP (lnventario 

fatorial de Personalidade ). 

A hip6tese urn (H1 - Sempre que houver a necessidade de recrutamento e 

emitida uma requisiyao por parte do setor interessado) e a hip6tese dois (H2-

Todos os candidates selecionados passam por todos as fases da entrevista) que 

foram confirmada, isto e, coincide com o que e feita na empresa lgua9u Celulose. 

Ja hip6teses tres (H3 - 0 gerente de recursos humanos e quem da parecer final 

para que o candidate seja selecionado para trabalhar na empresa), quatro (H- 4 

Em todos os processes sao usados testes psicol6gicos) e cinco (H - 5 Em todos 
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os processes sao usados Dinamica de Grupo) nao foram confirmadas ou seja nao 

coincide com o que e feita na empresa lguayu Celulose. 

Na hip6tese seis (H - 6 A empresa usa mais fontes de recrutamento 

extern a e misto de que intern a) foi detectado ao Iongo do diagn6stico que a 

escolha de uma ou outra forma de recrutamento pela empresa lguayu Celulose 

depende da vaga. Mas o manual de procedimento de Recrutamento e Seleyao 

prescreve o seguinte: 

a) Dar preferencia ao recrutamento interno, par entender que o mesmo 

possui vantagens maiores que as desvantagens, principalmente no que tange a 

maior motivayao, fidelidade e coerencia com a cultura da Empresa, alem do baixo 

custo. Nos casas em que tal aplicayao estiver prevista, deve ser respeitado o 

criteria estabelecido em item especifico referente ao Recrutamento lnterno. 

b) No recrutamento misto, os dais processes, o lnterno e o Externo, 

ocorrerao ao mesmo tempo, com a possibilidade de que a vaga seja preenchida 

tanto par candidate interno quanta externo. Quando este processo for adotado, os 

candidates internos deverao ser informados no momenta da sua inscriyao, que a 

empresa estara adotando essa modalidade. 

c) Sera realizado o recrutamento externo par decisao conjunta entre o 

setor de recursos humanos e da gerencia da unidade em funyao da possibilidade 

de nao existir candidate habilitado na Empresa. 

d) As transferencias entre unidades da lguayu, deverao ser realizadas 

sem processo de demissao. 
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6. ANEXOS 

I. Requisi<;ao de Pessoal 

II. Carta de solicita~;ao de candidates no SINE 

Ill. Comunicado de concurso interne 

IV. lnscri~;ao em concurso interne 

V. Relat6rio de acompanhamento de vagas 

VI. Guia para entrevista 

VII. Comunicado de resultado do concurso interne 

VIII. Carta de boas vindas ao(s) novo(s) colaborador(es) 

IX. Questionarios de acompanhamento ao(s) novo(s) colaborador(es) 

X. Avalia<;ao de periodo de experiencia 

XI. Ficha de avalia<;ao anual de desempenho 

XII. Questionarios de desligamento 

XIII. Questionarios de desligamento espontaneo 

XIV. Ficha de altera~;ao de fun~;ao I salario 
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lll~~s:a. REQUISICAO DE PESSOAL 

Vaga para o cargo: I Departamento: 

•11!!1%%!~1t¥1r'~a.£¥~j;\l., ,.,~. "\:;,;~-~±1~': ' ' 
. k, A<~: t ~~v::rr~:><,', ·A~-:~w "~ >A~§~,fi-\VJ~~:4;7f~::;~:;2~f~!!,~~,~r&F 

I dade: 

Sexo: 

Substituiyao a: 

Aumento de Quadro 

Permanente 

Estagiario 

T emporario por 

Masculino 

Feminino 

Formayao Escolar: 

Salario Proposto: R$ 

Requisitante: 

Aprovado por: 

Assinatura 

Dias 

HORARIO DE TRABALHO 

Administrativo 

Revezamento de Turno 

Ramal: 

Data: 

SJ-FOR-072 REVISAOOO 



rAJ ~~~~~pel s.a. 

______ _, DATA de MES de 2007. 

Ao 
SEMPRE- Sistema PUblico de Emprego 
Cidade - Estado. 

Referente: Oferta de Ol(uma) Vaga 

Solicitamos recrutar candidatos com as caracteristicas abaixo, e, encaminha-los ate a nossa sede sito 
a R. n.0 

_, nesta cidade, dentro de lO(dez) dias uteis: 

SOLICITAc;AO DE MAO-DE-OBRA 

1) EMPREGADOR: IGUAc;U CELULOSE, PAPEL S/A 

2) Ocupa~ioRequisitada: _____ Quantas: 01 

• Atribui~oes do Cargo (o que vai fazer): ____ _ 

3) Perfil do Candidato: 
a) FaixaEtaria: Acima de anos b) Sexo: __ _ 
c) Escolaridade Exigida: ____ _ 
d) Experi@ncia Exigida: Sim 

Comprovada em Carteira de Trabalho ( ) Sim ( ) Nao 

4) Horario de Trabalho: Das 00:00 as 00:00 (De segunda a Sexta) com 00 bora de 
intervalo 

5) Salario - R$ 
6) Beneficios Oferecidos: 

( ) Transporte ( ) Ajuda de Custo ( ) Refeiyllo 
( ) Creche ( ) Alojamento ( ) Cesta Basica 
( ) Uniforme ( ) Serviyos Medicos ( ) Convenio c/ Farmacia 
( ) Conv@nio Odontol6gico 

8) Razio da Vaga: ( ) Criayllo ( ) Substituiyllo 

9) Horario para Entrevista: Confrrmar com Rec. Humanos 

10) Pessoa para contato: ______ Rec. Humanos - Fone: ____ _ 
FAX: ______ _ 

Obs.: Dar preferencia a candidatos Portadores de Deficiencia Habilitada ou Beneficiarios 
Reabilitados. 

Data:_/_/_ 

Atenciosamente, 

lguayu Celulose, Papel S.A. 
Recursos Humanos 

SJ-FOR-000 Revisao 



IGUAQU 
ceUose, papal s.a. RECURSOS HUMANOS 

RECRUT AMENTO INTERNO 

Estaremos realizando Concurso Interno para 01 Vaga de: 

Reguisitos Basicos: 
• Ter no mfnimo ___ ano de experiencia; 

• 2° Grau completo; 

Principais atividades: 
.. 

I .. 
I .. , 

.. 
I 

Procedimentos para vocl se candidatar a voga: 

Prazo atl: _/__/_, em hortlrio comercial (das 08:00 tis 18:00 hs) 

Local: Departamento de Recursos Humanos - Contato: ___ _ 

Documentos para apresentar na Inscri~6o: 

Ramal: __ _ 

Currlculo atualizado e ficha de Inscri~6o assinada pela chefia imediata. 

Data de Abertura da Vaga: __/__/__ Data de Fechamento da Vaga: _/_/_ 

Comunicado: I Data: I I Retirar em: I I Responsavel: ____ _ 
---



fll ~~els.a INSCRICAO EM RECRUTAMENTO INTERNO 

NOME: 
--'--'-CARGO: 

DEPTO TURNO: 

TELEFONES: 

CANDIDA TO (A) A VAGA: 

PORQUE INTERESSOU-SE POR ESTA VAGA? 

QUAIS CONHECIMENTOS/HABILIDADES POSSUI PARA A VAGA A QUE ESTA SE CANDIDATANDO? 

Assinatura do Colaborador Assinatura do Superior lmediato 

Recebidoem -'-'-
Recursos Humanos 

SJ-FOR-028 Revisao 02 



~~~sa RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO DE VAGAS 

1 

2 ~------------~--------------~----~----~------+------+----------+------+---------------+-;~ 
3 ~------------~--------------~----~----~------+------+----------+------+---------------+~~ 
4 ~------------~--------------r-----~----~------+------+----------+------+---------------+~~ 
5 ~------------~--------------~----~----~------+------+----------+------+---------------+-;~ 
6 ~------------~--------------~----~----~------+------+----------+------+---------------+~~ 
7 ~------------r---------------r-----~----~------+------+----------+------+---------------+-;~ 
8 

9 ~----------~~------------~~----~----~------+------r----------+------+---------------r~~ 
10~----------~~--------------~----~----~------+------r----------+------+---------------r~~ 
11 ~----------~~--------------~----~----~------+------r----------+------+---------------r~~ 
12~----------~~--------------r-----~----~------+------r----------+------+---------------r~~ 
13~----------~~--------------~----~----~------+------r----------+------+--------------~~~ 
14~----------~~--------------r-----~----~------+------r----------+------+---------------r~~ 
15~----------~~--------------r-----~----~------+------r----------+------+---------------r~~ 
16~----------~~--------------~----~----~------+------r----------+------+---------------r~~ 
17~----------~~--------------~----~----~------+------r----------+------+--------------~~~ 
18~----------~~--------------r-----~----~------+------r----------+------+--------------~~~ 
19~----------~~--------------~----~----~------+------r----------+-------+---------------r~~ 
20~------------~--------------~----~----~------+------r----------+------+--------------~~~ 
21 ~------------~--------------~----~----~------+-----~----------+-----~--------------~~~ 
22 
~----------~~------------~~----;------+------+------r----------+-----~---------------r-+~ 

23~----------~~------------~~----;------+------+------r----------+-----~---------------r-+~ 
24 



fll1GUAQU ceUose, PaPeJ s.a. GUIA PARA ENTREVISTA CANDIDA TO: 

I PREENCHIMENTO PELO CANDIDA TO (COLUNA 01 E 02) I I PARA USO DO RECURSOS HUMANOS I 
Como tomou conhecimento da Igua~u? Que condi~oes de trabalho, espera ter na Igua~u? 1. Postura: 

Quais os Sistemas de Qualidade que ja trabalhou? Habilidades e conhecimentos adicionais: 2. Apresenta~ao Pessoal: 

Fale de suas experiencias profissionais anteriores: 3. Comunica~ao e Proje~ao: 

Quais razoes, voce considera legitimas para faltar ao 
emprego? 

4. Comportamento, conduta e atitudes nao verbais: 
De que coisas voce gosta e de quais nao gosta? 

Voce se considera um born candidato? Porque? 

Idiomas/computa~ao/cursos/diplomas: Pretensao Salarial: 5. Disposi~ao: 

Descreva o ambiente de trabalho que prefere: (gru- Descreva-se como pessoa em tres palavras: 6. Resultado dos Testes: 
pos gran des, pequenos, dinfunicos, pouca pressao) 

. 

Mencione alguma realiza~ao importante que voce tenha 7. Avalia~ao Geral do Entrevistado : 
feito e suas expectativas para o futuro: 

Assinatura: Data: 



RECURSOS HUMANOS 

RESULT ADO DE CONCURSO 
INTER NO 

CAROS COLABORADORES 

Agrodecemos a todos que porticiporom do Concurso 

Inferno para divulgodo no data de 

Porobenizomos o coloborodor que estortl ossumindo a 

novo fun~Oo de------

Fulano de tal- Departamento ___ _ 

Desejomos boo sorte em sua novo trojetorio 

pro fissional. 

Aos demais condidotos, continuem porticipondol 

Comunicado: _/_ Data:_/_/_ Retirar em: _/_/_ Responsavel: __ _ 



IGUAQU 
: ceUose, papel s.a. RECURSOS HUMANOS 

BOAS VINDAS 

Desejamos boas vindas ao novo colaborador __ _ 

que esttf iniciando no dia _/ _/ no departamento 

Boa sorte em sua nova trajetoria profissional. 

Comunicado: I Data:_/_/_ Retirar em: _/ _j_ Responsavel: __ _ 



JIJ~~Isa. 
Questionario de Acompanhamento do Novo Colaborador. 

0 objetivo da area de Recursos Humanos com esta entrevista e saber como 
voce novo colaborador esta se sentindo em seu novo desafio profissional. 

Nossa meta principal e dar-lhe o melhor aconselhamento durante a sua vida 
profissional na lguac;u Celulose, Papel SA. 

Portanto, procure ser objetivo, sincero e honesto, quanto lhe for possivel, 
retratando fielmente as perguntas. Pois, este documento de avaliac;ao sera de 
grande importancia para o seu desenvolvimento e aperfeic;oamento 
profissional. 

Desde ja agradecemos a sua colaborac;ao. 

Recursos Humanos 
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,, ' . ·, 

NOME DO COLABORADOR: .·'_· .... 

ISETOR: , I DATA: CARGO: 

; .· 

Voc& recebeu ou recebe algul'll treinamento/ou orientayAo para executar seu trabalho ? 
( ) sim ·( ·) nao . · 
De quem? 

01 · Essa orientaoAo·foi: 
( ) suficiente ( ) insl.Jficiente 
Se insuficiente, · o que faltoLJ ? 

Voc6 apresentou dificuldades para adaptar-se ao arnbiente de trabalho ? 
( ) sirn ( ) nao 
Quais? 

02. 

Voc~ acredita que sua adaptay!o esta sendo: .. 
( ) ~pida ( ) lenta ( ) regular 

•· 

Como,e o seu relacionarnento com·seus.colegas? 
( ) 6ti1Tlo ( ) born .. · ( ) regular ( ) ruim 

03. Relacibnamento com chefe imediato: 
( ) 6timo ( ) bom '( ) regular ( ) ruim 

. 

Quan~o .ao seu desernpenh~: 
04. ( . ) 6timo ( ) born ( )regular ( ) ruirn 

.· 

Quando voc! tern a.lgurna ~uvida ou dificuldad~s no trabalho, quat~ sua atitude ? 
( ) . re,solve .sozinho · .. · .( . ) solici@ E!jucla ao .:colege~ 

05. 
( ) dirige-se ao chefe imediato · ( · ) nuncirpede ajuda 

E como .voe! e atendido(a}: 
.• ':'. ·.. •\.?" ... , >: 

No seu grupo de trabalho: . . _,.. ~ ' 
( ) existe cooperayAo espontanea .. ( ) nao existe coo~rayAo ( ) existe cooperayAo quando 

06· solicitado 
.>··· .. . ,, '· .)· •·i'\ :. ..;.. " 

Seu chefe mantern dialogo com voce·a respeito 'de sel.J trabalho, permltindo-lhe expor suas ideias, 
dificuldades, etc. ? 

07. . ( ) sirn ( ,) nao . 

Se nao1 por que voc6 acha ? 
. 
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Em qu~vo~ adaptou-se m~i~facilmente ? .. ·. 

OS. No que foi mais diffcil sua adaptayAo ? · · 

Oc6 est~ satisfeito eom b_trabalho que executa?· 
( ) sim . . ( ) nao · 

09. Se n~(?.~ · por qu~ ? 

10. 

11. 

Em que. o Recursos Humanos poderia auxUia-lo(a) ? 

Assinatura do Colaborador 

"NOSSO P APEL E CONSTRUIR 0 FUTURO" 
Igua9u Celulose Papel SA. 

SJ-FOR-000 Revisao 



JIJ IGUAQU 
ceUose. papel s.a AVALIACAO PERfODO DE EXPERI~NCIA 

NOME: 

SETOR: FUNCAO: 

FAVOR DEVOLVER AO RH ATE: VENCIMENTO DO CONTRA TO: 

-'-'- -'-'- -'-'-
11' Data) (1' Datal I:ZODatal 

OBJETIVO: 
Com esta avaliyAo pretende proporclonar o dillllogo entre superior e subordinado sabre seu desempenho no perlodo de experi6ncia. Tembl§m permHe ao RH um 
acompanhamento doa colaboradores recem admitidoa a indica sa o colaborador dave sar efetivado ou dlspensado. E necasailrio, portento, que sa preencha a avaliac;:Ao 
de forma cmeriosa. A Primeira avallac;:Ao corresponde ao perlodo de 60 dias,ap6s a entrada do colaborador na lguat;u, e a segunda ao periodo de mais 30 dies, 
correspondendo ao total de 90 dies, 

N.• de Faltas ___ N.• de Atrasos: N.• de Atastados: N.' de Advert&ncias: N.• de Suspans6es: 

CONCEITOS 1" PERIODO (60 dias) 
AVALIACAO DO PERIODO 

2" PERJODO (30 dias- Total de 90 dias) 
Fraco Regular Born Otimo Fraco Regular Born Otimo 

ASSIDUIDADEIPONTUALIDADE 

(Frequ!ncia, constlncia e exatldlo no cumprimento dos 

compromissos e tarefas) 
COOPERA<;AO 

(Disposilflo do colaborador em colaborar para a realizac;:Ao de 

tarefas que nlo slo de sua responsabi~dade) 
CONDUTA 

(Atuac;:Ao discipliner do colaborador dentro des normas existentes na 

Empress) 
SOCIABIUDADE 

(Capacidade de relacionar-sa com os colegas da lllrea e damals 

colaboradores) 
RESPONSABIUDADE 

(Dedicalflo, pontualidade, fiscalizalflo a saguranc;a na execuc;:Ao 

dos trabalhos. ) 
PRODUTIVIDADE 

(Capacidade do colaborador de executar sua func;:Ao dentro dos 

padrOes requeridos) 
QUALIDADE DO TRABALHO 

(Esmero a precislo com qua as tarefas sao apresantadas, dentro 

dos padrOes requeridos) 
INICIATIVA 

(Capacidade a dispos~o para executar tarefas, bem como 

habilidade em sugerir novas solut;Oes) 
ADAPTABILIDADE 

(Fiexib~idade de adequac;:Ao ao cargo e ao ambiente do trabalho) 
SEGURAN<;A 

(Comprometimento do colaborador com as questOes relatives A 

seguranoa no trabalho) 
SISTEMA DA QUAUDADE 

(Colabora com o cumprimento dos objetivos e metes do Sistema da 

Qualidade) 
CAPACIDADE DE UDERAR -

Aplicar aos cargos de supervlslo 
(Capacidade do colaborador de chefiar, comandar a orientar 

subordinados em qualquer tlpo de sHua~o) 

COMENTARIOS DO AVALIADOR 

PRORROGAC.I.O DO CONTRA TO? 
1' PERIODO (60 dias) 

SIM ( 
2" PERIODO (90 dias) 

~ SIM( l . NAO( ) l NAOj_ 
APR(J Ali~ES 

1°AVN..IAcAO I2'AV~O 1'AVI'J.JAt;J..O 2'AVI'J.JACA0 I 1°AVN..1At;AO 2'AVI'J.JAC'AO 

Chefia lmediata Gerenaa Recursos Humanoa 
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lll~t&a AVALIA(:AO ANUAL DE DESEMPENHO - Folhal 

Nome do 
Nome da Chefia lmediata: Data: I I Funciomirio: • ---

GRAUSDE 
ATENDIMENTO DO 

FATORES SUBFATORES INDICADORES DE ATITUDES DOS FATORES DESEMPENHO 

1 2 3 4 5 
Respeito aos niveis - Acata com presteza as ordens de sua chefia imediata e observa os nrveis 

"' hierarquicos nas rela~Oes funcionais; c hierarquicos ·-
1 Q. - Executa suas tarefas dentro de uma metodologia, no que se refere a prazos e ·u objetivos. 

U) 

i5 Cumprimento de normas - Cumpre as normas, instru¢es e/ou regulamentos. 

Cl) Zela por materiais e - Assume integralmente suas atribuic;:Oes; 
"0 equipamentos - E cuidadoso com materiais de trabalho, demonstrando preocupa~ao com a sua 

"' :5! manuten~o e born uso e empenhando-se em sua economia e conserva~o. - Zelo por informa~oes - E cuidadoso com informa~Oes sigilosas obtidas em sua unidade de trabalho e tern :c 
2 "' conscit!!ncia de seu desempenho. 

U) 
c Comprometimento com tarefas e - Cumpre tarefas que lhe sao delegadas com coerencia, exatidao e em tempo habil; 0 
Q. prazos Cl) 
Cl) Senso de prioridade - Capacidade para distinguir as tarefas, priorizando aquelas de maior urgt!!ncia, e as 
It: 

executa com seguran~a. 

Cl) Cl) - Capacidade de inovar e racionalizar o trabalho com solu~Oes simples e eficientes, 
"0 lnvestigar, agir pronta e contornando situa¢es com desembara~o; 

"' "' >"0 adequadamente sem - Desenvolvimento de ideias novas com vista a solu~ao de problemas, 3 ., ·s; 
"' ·- necessidade de estimulo, ser independente de subordina~ao e muitas vezes como voluntario; ·- ... 
u "' ·- ·- versatil, original e util - Procura constante de instrumentos/meios que levem a uma melhoria da qualidade c ... -o I profissional. 

> - Destaca os objetivos a alcan~ar, de forma clara e objetiva; 

i=w - Discrimina prontamente o que e util e aplicavel; 
4 :::lC 

Cc( Eficiencia e Eficacia - Aponta falhas em seu trabalho; 
~c 

- ldentifica diferentes aspectos de urn mesmo problema; D.. 

SOMATORIO PARCIAL fl.1 
--L__ -



AlliGUAOU fa1 ceUose, papel s.a 
QUESTIONARIO DE DESLI6AMENTO 

DEMISSAO 

Este e um importante instrumento de coleta de informa~oes sobre a IGUA(:U, que poderao gerar a~oes de 

melhorias. Assim, pedimos sua sinceridade no preenchimento. As informa~oes sao confidenciais, exclusivas 

do Recursos Humanos. 

NOME DO COLABORADOR: 
DATA DE ADMISSAO: 
DATA DE DEMISSAO: 
CARGO: 
CHEFIA IMEDIATA: 

II ~~--·h-"·':',,', >'? ,, > "';~''''' 'iWilW"'"''' > ""~t·"f;h···: •,;>r,(>-t~:MJ•·'<tl<>'"'"*im8Wii w £$, ~"j(;-, v .. x ,- >~:.?« _ ~.<« y :> __ ~--\ ~¥1~wJ~~ 1,»~ U:,~,~~=~~ ~-=: ,Ja;S?;.).;~d?rJ ~_,?i f4l 
Sua sele~ao para ingressar na Igua~u, tiveram criterios claros? 

Voce participou do programa de Integra~ao junto ao Recursos Humanos? 

( ) Sim ( ) Sim, ap6s admissao ( ) NQo 

Como foi sua adapta~ao na igua~u? 

Foi bem orientado I treinado para a execu~ao de suas tarefas? 

( ) Sim ( ) NQo ( ) Parcialmente 

Quem foi seu llder I multiplicador de tarefas? Avalie-o. 

Recebeu retorno, reconhecimento e apoio da minha chefia pelo que realizava? 

( ) Sim ( ) Nao ( ) Parcial mente 

Que considera~oes faz sobre seus colegas de trabalho? 

Instala~oes fisicas, maquinarios e equipamentos disponibilizados no ambiente de trabalho favoreciam o 

desempenho de minhas atividades? 

( ) Sim ( ) Nao ( ) Parcial mente 

As condi~oes de seguran~a no seu local de trabalho eram satisfat6rias? 

( ) Sim ( ) NQo ( ) Parcial mente 

........ I .. ......._ ..... AA#'\ "'-··=-·- "" 



Que considera~oes faz sobre o uniforme e EPI's utilizado? 

Refei~oes PURAS {Aimo~o I Janta I Ceia) 

( ) Otima ( ) Boa ( ) Regular ( ) Nao Utili zou 

Voce considera o transporte oferecido pela empresa. 

( ) Otima ( ) Boa ( ) Regular ( ) Nao Utilizou 

Que considera~oes faz sobre seu salcirio I remunera~ao? 

Jci estci com outro emprego em vista? Voltaria a ser nosso (a) Colaborador (a)? 

Recebeu de sua chefia informa~oes detalhadas sobre seu desligamento? 

Que conhecimento I experiencia adquiriu na Igua~u? 
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11iliGUAOU 
• ceUose, papel sa 

QUESTIONARIO DE DESUGAMENTO - SAID A ESPONT ANEA 
_I _I_. 

Este e um importante instrumento de coleta de informa~oes sobre a Empresa, que poderao 
gerar a~oes de melhorias. Assim, pedimos sua sinceridade no preenchimento. As 
informa~oes sao confidenciais, exclusivas da Diretoria. Obrigada por sua colabora~ao. 
1° Nome: Assinatura: Chefia imediata:. ______ _ 
Admissao: _!_!_ Demissao: _!_!_Cargo:. _______ _ 

1. Estou me desligando da Igua~u Celulose porque (assinale quantas alternativas julgar 
pertinentes): 

( ) Recebi uma proposta de trabalho com melhor remunera~ao, exercendo cargo similar. 
( ) Recebi uma proposta de trabalho para ocupar posi~ao superior a atual. 
( ) Nao aguentava a cargo excessiva de trabalho. 
( ) 0 ambiente de trabalho era tenso e pouco motivador. 
( ) Sentia-me inadaptado ao cargo/fun~ao. 
( ) Sentia falta de perspectiva/desenvolvimento. 
( ) Sentia falta de Treinamento 
( ) Faltava entrosamento com os colegas. 
( ) Havia incompatibilidade com a chefia. 
( ) As promessas feitas pelo meu superior nao foram cumpridas. 
( ) Sentia-me insatisfeito com os beneffcios oferecidos pela Igua~u Celulose. 
( ) As condi~oes de seguran~a do meu local de trabalho eram insatisfat6rias. 
( ) As instala~oes ffsicas, m6veis e equipamentos nao eram adequadas ou suficientes para o 
desenvolvimento do meu trabalho. 
( ) Nao me sentia integrado a Empresa. 
( ) 0 local de trabalho era muito distante da residencia/escola. 
( ), ______________ _ 
2. Como sua chefia reagiu ao seu pedido de demissao? 

3. Do que voce mais gostou na Igua~u Celulose? 

4. Na sua opiniao existe alguma area problematica em particular? 

5. 0 que voce considera que poderia ser mudado na Igua~u Celulose? 

6. Indique, se for possfvel, a Empresa onde vai trabalhar:. ___________ _ 
Cargo de Contrata~ao: Salario:. __________ _ 



AL TERACAO FUNCIONAL I SALARIAL 

Diretoria: Unidade: 

Centro de Custo: Cargo: 

Data Admissao: lnrcio do Cargo: Ultimo aumento: Motivo: 

M~s Base: Classe salarial: Step Salarial: 

Unidade: 

Cargo: 

Grupo salarial: Step Salarial: 

t--------------------------·------ISolicitante (nome/assinatura): 

EFETIVAR EM: GERt:NCIA AD. FINANCEIRA GERt:NCIA INDUSTRIAL DIRETORIA INDUSTRIAL RECURSOS HUMANOS 
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