Recrutamento &
Seleção
Um guia completo para te ajudar a
contratar os melhores profissionais.
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Introdução
A escolha de pessoas para trabalhar em uma
empresa é um processo que que traz muitas
dificuldades para os empresários.
Um dos grandes desafios que os gestores têm é em
como atrair bons candidatos, que sejam
competentes, disponíveis, que interessem à
organização e que estejam alinhados à proposta e
às necessidades da empresa.
A procura por pessoas que atendam esses
requisitos - para que dessa forma a organização se
desenvolva, consiga entregar um trabalho
qualificado e que seja reconhecido – é, sem dúvida
nenhuma, um dos maiores desafios da área de
Gestão de Pessoas.
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Introdução
Não é novidade para ninguém que escolher a pessoa
certa é um bom negócio para a empresa. Afinal,
pessoas mais motivadas e devidamente qualificadas,
ou seja, preparadas para o desempenho de suas
atividades têm maior eficiência no trabalho.
Entretanto, o desafio maior é saber como fazer isso.
Como conseguir esses profissionais? Que estratégias
usar? Que possibilidades e recursos a empresa
apresenta para realizar o processo? Quais os
conhecimentos e técnicas necessárias?
É isso que iremos mostrar aqui, como fazer um bom
processo de Recrutamento & Seleção.

Boa Leitura!
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1. Abertura da Vaga
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O primeiro passo é a abertura da vaga, ou seja, o processo
seletivo inicia no memento em que a empresa define que
precisa contratar um novo colaborador.
Mas para buscar esse profissional no mercado é essencial
que se tenha bem definido o que o novo colaborador irá
fazer. Em que área ele irá trabalhar? Quem será seu gestor?
Quais serão suas responsabilidades? Que tarefas ele deverá
desempenhar diariamente?
Ele será contratado porque a empresa está aumentando seu
quadro de funcionários ou irá substituir algum colaborador?
Essas perguntas te ajudarão a definir quais são os
requisitos que os candidatos devem ter para participarem
do processo seletivo e quais características
comportamentais você irá observar durante as etapas de
seleção.

Informações Básicas
Título do Cargo
Número de vagas disponíveis
Área/ Departamento
Local de trabalho (cidade/ estado)
Horário de trabalho
Salário/ Benefícios
Disponibilidade para viagem

Formação Acadêmica
Nível de escolaridade
Cursos extras (ex. excel, operador de
máquina "X", leitura de desenhos, etc)
Conhecimentos básicos (ex. matemática
básica, inglês, leitura e interpretação de
texto, etc)
Certificações

Experiências Anteriores
Que tipo de experiência anterior é
desejado que o candidato tenha. Exemplos:
Cargo já ocupado
Tempo em uma determinada função
Tipo ou porte de empresa anterior
Ter operado um determinado tipo de
máquina.

Requisitos Comportamentais
Exemplos:
Atenção concentrada
Liderança
Comunicação/ trabalho em equipe
Trabalhar sob pressão
Falar em público

2. Recrutamento/
Divulgação da Vaga
Agora que você já sabe o que o novo funcionário
irá fazer e quais características ele deve
apresentar, está na hora de divulgar a sua vaga
para recrutar profissionais, ou seja, atrair
candidatos interessados em participar do seu
processo de seleção.
Nesta etapa o mais importante é conseguir um
bom número de currículos que estejam de acordo
com os requisitos mínimos da vaga, para que a
sua empresa possa realmente selecionar o
candidato que melhor atenda às suas
necessidades.
Por isso, é fundamental elaborar um bom anúncio*
e saber escolher onde a vaga será divulgada.

* No portal da Wyng você encontra um e-book com vários modelos de anuncio de divulgação de vaga e dicas de como elaborar o seu anúncio.
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2. Recrutamento/
Divulgação da Vaga
Cada vaga tem sua especificidade. Em alguns
momentos o recrutamento interno será mais
adequado, em outros ele simplesmente não será
possível.
A decisão de qual é o tipo de recrutamento mais
adequado depende de diversos fatores, como por
exemplo dos objetivos da empresa, do prazo para
preencher a vaga e das possibilidades de
investimento em canais de divulgação.
Portanto, conheça sua empresa, analise suas
necessidades e suas possibilidades. Trace uma
estratégia e divulgue sua vaga!

Recrutamento Interno

Recrutamento Externo

Acontece quando há a possibilidade de preencher a

Acontece quando há a necessidade de buscar profissionais

vaga com algum colaborador que já faz parte da equipe.

externos, ou seja, no mercado de trabalho.

Pode ser usado como uma ferramenta de valorização da

Apesar de ser um processo mais caro e geralmente moroso,

equipe interna, como promoção, plano de carreira,
desenvolvimento de pessoas e transferências de área.
No entanto, quando a vaga é divulgada e várias pessoas
participam da seleção, é importante explicar aos
funcionários que não foram aprovados os reais motivos
disso para que não fiquem desmotivados.

em várias situações é mais vantajoso, já que nem sempre a
empresa tem funcionários qualificados para assumir a nova
posição. Além disso, a contratação de novos funcionários
proporciona uma "reciclagem" na equipe, pois geralmente, o
novato traz novos conhecimentos, habilidades diferentes e
consequentemente, novas formas de trabalhar.
Para que o recrutamento externo seja bem sucedido é
fundamental escolher adequadamente onde a vaga será

Processo Seletivo mais rápido e mais barato.
Menor tempo de adaptação à função funcionário já conhece a empresa.
Oportunidade de crescimento.
Nem sempre a empresa tem pessoas
qualificadas para ocupar a posição;
Não pode ser usado quando se trata de vaga
confidencial.

divulgada e acompanhar, por meio de indicadores, a
efetividade desses canais de divulgação. Conheça alguns
deles.

Redes Sociais - LinkedIn, Facebook, Instagran
Associações de classe e agências de empregos
Classificados
Instituições de ensino
Na própria empresa (para que os colaboradores
indiquem amigos).
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3. Triagem de Currículos
Se você fez um bom trabalho na etapa anterior,
agora você tem vários currículos em mãos e
portanto, deverá iniciar sua primeira etapa do
processo de seleção, também conhecida como
"Triagem".
Poucas pessoas dão importância a esta etapa e
quando ela não é executada da maneira correta
muitos candidatos participam de testes, dinâmicas e
entrevistas porém com baixíssimo aproveitamento,
ou seja, perde-se muito tempo e dinheiro avaliando
pessoas que não atendem aos requisitos mínimos da
vaga.
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3. Triagem de Currículos
Para começar a triagem dos currículo verifique

Além disso, ao ler o currículo, analise como o

atentamente os requisitos da vaga que foram

candidato escreveu seu currículo: ele organizou

definidos na sua abertura e usados na divulgação.

bem as ideias? Se apresentou de maneira

No momento em que você está examinando os

adequada? Manteve coerência? Sua experiência

currículos é possível selecionar aqueles que

descrita contém outras habilidades que

atendem às qualificações mínimas da vaga, ou

poderiam ser úteis à sua empresa? Quais foram

seja, qualificações fundamentais para o

os cargos que ele ocupou anteriormente?

desempenho da função, e os que atendem às

Houveram promoções? Por quanto tempo

qualificações preferenciais, que são aquelas

trabalhou em cada empresa?

consideradas algo a mais que se o candidato
apresentar será considerado como um diferencial
em relação aos outros candidatos, no que se
refere às Informações Básicas, Formação
Acadêmica e Experiências Anteriores.

Informações
Básicas

Experiências
Anteriores

Formação
Acadêmica

Comportamentos
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3. Triagem de Currículos
É importante ter em mente que a análise de currículos
é o passo inicial, feito para facilitar o restante do
processo e direcionar melhor as próximas etapas de
avaliação. Mas, análises mais profundas somente são
possíveis nas fases posteriores.
Cuidado para não eliminar bons candidatos por
inferências não embasadas.

Aproveite o contato telefônico inicial
com o candidato para uma préentrevista e cheque brevemente
algumas informações básicas para
confirmar se realmente trata-se de um
candidato com potencial para
participar das próximas etapas de
seleção.

Atenção!
Se você usa o nosso portal, sugerimos que você cadastre todos os currículos recebidos na vaga aberta.
Use o campo de comentários para colocar suas avaliações de cada candidato e aqueles que não atendem aos
requisitos necessários marque como reprovado.
Assim você terá histórico e indicadores de taxa de conversão. Esse indicador pode te ajudar na previsibilidade dos
seus processos seletivos.
Exemplo de indicador de taxa de conversão: a cada 100 currículos recebidos, 15 foram selecionados para entrevista
e 2 foram aprovados e receberam proposta.
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4. Seleção
A seleção é a parte que envolve a análise de maneira mais
aprofundada. A partir dos candidatos já pré-selecionados
na etapa anterior, se iniciam os métodos para avaliar mais
profundamente as características, habilidades e valores dos
candidatos, de
forma que se possa escolher um deles para ocupar o cargo.
Existem diversos métodos possíveis para a seleção, a
escolha deles vai depender da necessidade,
recursos, tempo e objetivos da empresa.
Alguns deles consistem em: dinâmicas de grupo, testes de
conhecimentos específicos, testes psicológicos, entrevistas e
outros.
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4. Seleção
Assim como as estratégias de divulgação e

Por exemplo: Por que aplicar um teste de

local para a procura de profissionais durante o

português para uma vaga de nível operacional, se

recrutamento se alteram a depender do tipo de

o colaborador não irá precisar escrever?

vaga disponível, é ideal que as etapas de

Por outro lado, pedir ao candidato que demonstre

seleção e as ferramentas utilizadas sejam

suas habilidades em programação, por meio de

adaptados cada um à sua necessidade, pois

um teste teórico ou prático, pode te ajudar a ver

cada vaga exige uma série de conhecimentos e

quem realmente está apto a desenvolver essa

habilidades diferentes entre si. O que pode ser

atividade no trabalho.

útil para avaliar os candidatos a uma posição

Além disso, é importante buscar ferramentas que

de liderança difere daquilo que poderia ser

te ajudem a verificar como o candidato se encaixa

testado para uma vaga operacional.

à cultura organizacional porque, ainda que ele

Além disso, não faz o menor sentido avaliar

apresente todos os requisitos técnicos exigidos

habilidades que não são realmente necessárias

pela posição, se não houver esse alinhamento

ao desempenho da função.

cultural provavelmente o profissional não fará um
bom trabalho na sua empresa.
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4. 1. Dinâmica de Grupo
As dinâmicas são uma boa alternativa para iniciar o
processo de seleção, quando o número de
candidatos ainda é alto e precisa ser afunilado, para
que não haja tanto tempo e dinheiro gasto com
entrevistas que não serão úteis.
São ótimas para realizar como uma fase
eliminatória, pois com elas é possível identificar
fatores pessoais importantes para a contração.
Nas dinâmicas, os candidatos expõem seu modo de
funcionamento no trabalho, como se comportam e
como se relacionam em grupos, fatores importantes
para a maioria das empresas.

O que é possível observar em uma
dinâmica de grupo

Como é o funcionamento do
candidato em grupo;
Qual sua forma de desenvolver
atividades;
Suas habilidades pessoais;
Como se relaciona com as pessoas;
Agilidade e maneira de desenvolver
novas soluções para os problemas;
Estilo de liderança;
Modo de lidar com outros estilos
diferentes;
Capacidade de tomar decisões
rápidas
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4. 1. Dinâmica de Grupo
As dinâmicas devem ser estruturadas a partir de uma
série de atividades grupais que irão simular diferentes
situações que os candidatos enfrentariam no trabalho.
Além disso, devem trazer aspectos que vão além das
competências do cargo como comunicação,
flexibilidade, a forma de se colocar e relações sociais
no ambiente de trabalho.
Mas para serem efetivas, avaliando o que realmente
devem avaliar, o ideal é que essa ferramenta seja
desenvolvida e realizada por profissionais
especializados, que tenham uma formação no assunto.
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4. 2. Testes
Os testes podem ser aplicados em diferentes momentos
do processo seletivo e são usados como técnicas
complementares a aspectos que não podem ser vistos
durante a dinâmica ou em uma entrevista, por exemplo.
Existem diversos tipos de testes, teóricos e práticos, e
cada qual tem sua função. Cabe à empresa decidir o que
mais se adequa àquilo que ela está avaliando.
Em algumas vagas pode ser mais interessante realizar
um teste de conhecimentos gerais, de matemática,
língua estrangeira ou interpretação de texto, por
exemplo. Em outras o interessante pode ser algum teste
psicológico ou de perfil, e isso depende muito do
objetivo final e da vaga em questão.
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4. 2. Testes
Testes de Conhecimento Escrito:
Medem o nível de conhecimento, geral ou específico, e/ou
habilidades pessoais do candidato avaliado; geralmente traz
perguntas teóricas em forma de prova escrita, ou até mesmo
uma proposta de redação.
Esse tipo de teste permite com que se avalie a clareza e
coerência do candidato para expressar uma ideia/
conhecimento e também demonstra a forma com a qual o
candidato organiza seus argumentos.

Atenção!
Se você usa o nosso portal, sabe que lá você encontra diversos testes de
conhecimento escritos que podem ser aplicados online nos candidatos à sua vaga.
Caso você queira incluir um teste escrito, específico da sua empresa, basta entrar
em contato com nosso suporte.
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4. 2. Testes
Testes Práticos:
Simulam situações que o candidato poderá enfrentar no ambiente
de trabalho, colocando-o frente às dificuldades e obstáculos que
deverá transpor ao desempenhar sua função. Assim, é possível
identificar as habilidades e conhecimentos específicos que se
relacionam diretamente com aquilo que corresponde o trabalho da
vaga em questão.
Além disso, também mostra quais características - para além das
esperadas - que o profissional traz consigo que o ajudariam para
um desempenho positivo na empresa.
Porém, esse tipo de teste exige um tempo maior de realização e
avaliação, e dependendo da forma como ocorrer, o candidato
deverá ser remunerado por isso.
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4. 2. Testes
Testes Psicológico:
São usados para avaliar as aptidões mais profundas das pessoas.
São testes previamente desenvolvidos, adaptados e verificados,
para garantir que seus resultados sejam confiáveis.
Mas eles devem ser, necessariamente, aplicados por profissionais
com formação específica em Psicologia e com conhecimento
profundo no instrumento a ser usado, pois eles apresentam
diferenças individuais que não são facilmente vistas, relacionadas
com a personalidade e com a história individual de cada um.
Devido ao seu alto custo de aplicação, geralmente são usados em
vagas em que a escolha do profissional irá acarretar em grandes
responsabilidades no exercício de suas atividades e isso não está
ligado diretamente ao nível hierárquico. Motoristas, por exemplo,
são frequentemente avaliados com testes psicológicos e nem
sempre o candidato a uma vaga de diretor passa por esse tipo de
avaliação.
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4. 3. Entrevista
A entrevista é, geralmente, a última etapa do processo
de seleção e é uma etapa fundamental, onde todas as
hipóteses levantadas a respeito dos candidatos
aprovados até aqui, poderão ser confirmadas ou não.
Para isso, sujerimos que ela seja realizada a partir de
um instrumento ou roteiro específico para te direcionar
e manter o foco. Assim, você não corre o risco de a
conversa perder o sentido e com isso, todos os
candidatos serão avaliados sob os mesmos aspectos.
Essa ferramenta é a mais utilizada pois, com ela, é
possível identificar aspectos não somente na fala do
candidato, mas também em sua postura, no modo com
o qual ele se coloca, na forma em que ele elabora sua
fala, sua coerência, a forma com a qual constrói os
argumentos etc.
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4. 3. Entrevista
Sugerimos que a entrevista seja conduzida por um profissional
de RH e por um líder técnico, assim, aspectos variados
poderão ser analisados conjuntamente e a avaliação será mais
rica e completa, aumentando sua assertividade.

Atenção!
Se você usa o nosso portal, sabe que lá você encontra
roteiros prontos para orientar sua entrevista e facilitar o
seu processo seletivo, adequadas para difrentes tipos/
níveis de vagas.
Além disso, nos nossos materiais de apoio você tem um
e-book completo, com o passo a passo para uma boa
entrevista de seleção.
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5. Práticas que usamos na Wyng
A Wyng é uma empresa de Consultoria em Gestão de Pessoas e que só faz processos de Recrutamento &
Seleção para sua própria equipe ou para empresas que são nossos clientes com contrato vigente de
assessoria, ou seja, não temos "Recrutamento & Seleção" como um dos serviços que oferecemos ao mercado.
Isso porque acreditamos que para se ter sucesso nesse tipo de trabalho é fundamental conhecer a fundo a
cultura da empresa que quer contratar.
É necessário saber exatamente o que a empresa busca, quais qualificações mínimas e preferenciais o
candidato deve apresentar e qual é seu estilo profissional, se adere às práticas de trabalho dessa empresa ou
não.
Mas ainda assim, esse é um trabalho bastante frequente em nosso escritório e ao longo de nossa prática
nessa área, aprendemos algumas lições importantes que podem te ajudar a ter um processo seletivo com
maior assertividade:
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5. Práticas que usamos na Wyng
1. Cuidado ao definir os
requisitos da vaga
Verifique se tudo que está
sendo solicitado ao
candidato é realmente
necessário; se o profissional
irá utilizar essas
competências no
desempenho de suas
funções; e se é possível o
candidato apresentar tais
qualificações.
Requisitos demais podem
excluir bons profissionais.

2. Planeje seu processo
seletivo

3. Combine diferentes
ferramentas de avaliação

Verifique o prazo e o
orçamento disponível para o
processo seletivo todo; então,
defina as etapas, as
ferramentas utilizadas tanto
para divulgação quanto para
avaliação dos candidatos;
acompanhe o
desenvolvimento do processo
e tenha indicadores.
Só assim você saberá se foi
efetivo ou não.

Utilize pelo menos duas
ferramentas de avaliação. Isso
te ajudará a evitar favoritismos e
pessoalidade nas avaliações.
Antes de iniciar a seleção tenha
clareza de quais aspectos serão
avaliados para que a
comparação entre os
candidatos seja justa e que te
possibilite escolher o melhor
profissional para a sua empresa.
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6. Como a Tecnologia pode te ajudar nisso
A tecnologia está cada vez mais presente no contexto de trabalho e
na área de Gestão de Pessoas não é diferente.
Alinhados à essa tendência de mercado e olhando para as
necessidades dos nossos clientes, a Wyng desenvolveu um portal de
RH, com funções essenciais para que a sua gestão de pessoas
aconteça de maneira simples, prática, interativa e totalmente
acessível.
Nossa solução traz ferramentas e materiais prontos e com o módulo
de Recrutamento e Seleção, você pode abrir sua vaga, aplicar testes
teóricos (online), conduzir sua entrevista orientado por um roteiro
específico para a posição que sua empresa tem aberta e acompanhar
tudo em tempo real. Além disso, você pode gerar indicadores para
mensurar a eficácia dos seus processos e manter o histórico de tudo
para futuras consultas.
Consulte um de nossos especialistas e saiba como ter acesso à
plataforma.
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7. Conclusão
As empresas são formadas por pessoas e escolher bem quem irá
compor seu time de trabalho é fator determinante para o sucesso do
seu negócio.
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Como você viu neste material, o trabalho de recrutamento e seleção é

10

5

0

Item 1

composto por várias etapas e quando feito cuidadosamente,

Item 2

Item 3

Item 4
0

aumenta muito as chances de acertar nessa escolha.
Fique atento à sua empresa; conheça suas necessidades - sua
cultura, sua equipe e seus gestores; planeje seu trabalho também na
hora de contratar novos profissionais; verifique quais recursos você
tem para isso e use-os de maneira estruturada e planejada. Existem
diversas ferramentas disponíveis, que quando bem empregadas
podem ajudar muito o seu negócio a crescer.

Sucesso na sua seleção.
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Obrigado por ler nosso
material!
Esperamos que ele te ajude a
aprimorar seus processos de
Gestão de Pessoas.
Compartilhe!

A Wyng é uma empresa que trabalha para democratizar as
melhores práticas de gestão de pessoas.
A gente faz isso porque nós gostamos de pessoas e acreditamos
na capacidade de todos.
Para desenvolver as melhores práticas nós sempre pensamos
muito e analisamos cada contexto, para trazer ideias inovadoras e
adequadas à realidade de cada cliente, sem abrir mão de
resultados, com condutas e serviços sempre pautados no
profissionalismo.
Nós oferecemos serviços de consultoria, assessoria, programas de
treinamento e desenvolvimento e nos últimos anos trabalhamos
fortemente no desenvolvimento de um portal de RH.
Nosso portal foi desenvolvido para que todas as empresas possam
usar a tecnologia em seus processos de Gestão de Pessoas de
maneira simples, prática e totalmente acessível.

