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MÓDULO 1: CONCEITO E SUBDIVISÕES 

 

O setor de recursos humanos é um dos mais importantes e relevantes dentro 

de uma organização. Afinal, ele lida diretamente com as questões voltadas 

aos colaboradores, que têm grande influência nos resultados da empresa. As 

rotinas de RH precisam ser bem definidas e organizadas para que o setor 

alcance objetivos mais estratégicos. 

A realidade é que em muitas empresas essa organização eficaz não existe 

ainda, além de existirem muitas dúvidas acerca dessas inúmeras rotinas e 

responsabilidades. Com isso, tanto os profissionais quanto a empresa acabam 

sendo prejudicados.  

 

 

QUAIS SÃO AS FUNÇÕES DO SETOR DE RH? 

 

O setor de RH é responsável pelos procedimentos que vão desde a admissão 

ao desligamento de um colaborador, ou seja, é responsável por toda a 

jornada do profissional na empresa. Diante de tantas rotinas de RH e 

responsabilidades, a área  geralmente é dividida nos seguintes setores: 

• Departamento pessoal: lida com as questões burocráticas e com o cumprimento da 

legislação trabalhista; 

• Recrutamento e seleção: atração e seleção de talentos e dos melhores profissionais 

para construir o quadro de colaboradores da empresa; 

• Cargos e remuneração: definição dos cargos e dos salários adequados para cada 

função; 

• Segurança do trabalho: trabalha para garantir que a empresa ofereça condições 

seguras de trabalho, evitando acidentes e riscos de possíveis doenças; 

https://articles.jobconvo.com/papel-do-rh-nas-empresas-funcao-e-importancia-dos-recursos-humanos/
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• Benefícios Corporativos: cuida dos benefícios como vale-transporte, vale-

alimentação, plano de saúde, entre outros essenciais para a vida de qualquer 

colaborador, garantindo tranquilidade no dia a dia; 

• Relações trabalhistas e sindicais: tem como objetivo manter uma relação 

harmônica entre a companhia e os colaboradores, realizando negociações com 

sindicatos e evitando possíveis conflitos; 

• Treinamento e desenvolvimento: trabalha com a capacitação e desenvolvimento 

dos colaboradores, proporcionando melhora nos resultados e uma melhor retenção 

de talentos. 

 

O objetivo do RH é oferecer o bem-estar tanto da organização, quanto do 

colaborador. Além de contribuir para que os dois lados alcancem os objetivos 

necessários e mantenham uma relação trabalhista saudável, melhorando o 

desempenho de toda a empresa.  

 

 

RECURSOS HUMANOS X DEPARTAMENTO PESSOAL 

 

Antes de entender as rotinas de RH, é importante esclarecer as diferenças 

entre recursos humanos e o departamento pessoal. Há muitas dúvidas e 

confusão quanto a isso, pois muitos ainda acreditam serem a mesma coisa.  

A verdade é que o departamento pessoal é uma subárea do setor de RH, 

assim como foi listado no tópico anterior. Por isso, ele possui uma função mais 

específica. Confira abaixo a diferença entre os dois: 
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RECURSOS HUMANOS 

 

O RH é um setor geral que possui algumas subdivisões. Ele tem seu foco na 

gestão de pessoas e na área comportamental. Os profissionais de RH 

precisam saber gerenciar as relações que existem no ambiente de trabalho 

e alinhar toda a equipe com a cultura da empresa.  

Departamento Pessoal  

O departamento pessoal é responsável por todas as partes burocráticas e 

trabalhistas que envolvem os colaboradores e precisa garantir que todos os 

direitos e deveres sejam cumpridos. Os profissionais precisam estar atentos às 

leis de rotinas trabalhistas e ter conhecimentos em administração.  

 

QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS ROTINAS DE RH? 

Afinal, quais são as principais rotinas de RH? Veja abaixo um pouco sobre 

cada uma delas:  

 

1. RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

Esta é uma das principais rotinas de RH. O processo de recrutamento e 

seleção tem como objetivo escolher os novos colaboradores que irão fazer 

parte do time da empresa. Os gestores precisam construir uma equipe 

eficiente e produtiva.  

Nesta rotina, são realizadas divulgação de vagas, testes de R&S, entrevistas, 

dinâmicas, análises de currículos, entre outros procedimentos. O objetivo é 

atrair os talentos ideais que também se adequem a cultura da empresa e 

ofereçam resultados bons e com qualidade.  

A seleção dos profissionais irá ter forte influência nos resultados dos negócios, 

impactando nos custos e lucros. Por isso, esta etapa exige atenção e atuação 

https://articles.jobconvo.com/rotinas-de-departamento-pessoal/
https://articles.jobconvo.com/como-fazer-recrutamento-e-selecao/
https://articles.jobconvo.com/como-fazer-recrutamento-e-selecao/
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de profissionais de RH bem qualificados. Além de também impactar no clima 

organizacional e engajamento dos colaboradores. 

 

2. PROCESSOS DE ADMISSÃO 

 

O processo de admissão vem logo após o de recrutamento e seleção e exige 

muito cuidado e atenção, pois existem muitas questões burocráticas e 

trabalhistas. Além de ser uma das primeiras impressões que o colaborador tem 

da empresa, fator que contribui para a sua motivação e engajamento na 

equipe. 

Neste processo, é preciso fazer o registro trabalhista, preencher a carteira de 

trabalho de acordo com a lei, encaminhar o colaborador para o exame 

admissional, incluí-lo no relógio de ponto e entregar o crachá.  

Precisa ser bem executado para não trazer prejuízos a empresa, como por 

exemplo processos trabalhistas. Se ele for feito com cautela, irá contribuir para 

a diminuição da taxa de rotatividade, baixa produtividade etc.  

É importante usar softwares para agilizar este processo que costuma ser 

demorado e exige extrema atenção para não ocorrer falhas graves. 

 

3. INTEGRAÇÃO DOS NOVOS COLABORADORES 

 

Após o processo de admissão, o RH também fica encarregado de fazer a 

integração dos novos colaboradores. Esta rotina é fundamental para 

aumentar o engajamento desses novos profissionais e pode refletir em como 

ele vai agir e se desenvolver na empresa.  

Uma má integração pode afetar a motivação e desempenho da pessoa e 

gerar uma impressão ruim sobre a empresa. Eles precisam ser orientados, 

https://articles.jobconvo.com/pesquisa-de-clima-organizacional/
https://articles.jobconvo.com/pesquisa-de-clima-organizacional/
https://articles.jobconvo.com/admissao/
https://www.jobconvo.com/pt-br/admissao-de-pessoal-digital/
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treinados, acompanhados, conhecer a equipe de trabalho e também toda 

a organização. 

Este procedimento também é conhecido como Onboarding e pode ser 

agilizado se feito de forma digital, facilitando diversas etapas deste processo. 

 

 

4. DESENVOLVIMENTO E TREINAMENTO 

 

O processo de treinamento e desenvolvimento também fica na 

responsabilidade das rotinas de RH. Os treinamentos são essenciais não só no 

período de integração do colaborador, mas também para aumentar o 

desempenho e capacitação de toda a equipe.  

É preciso avaliar as necessidades da empresa, as dificuldades atuais dos 

colaboradores e definir o tipo de teste que deve ser aplicado. Tudo isso exige 

um bom planejamento e análise.  

Com os treinamentos, é possível alinhar os profissionais com as expectativas 

da empresa e gerar um aumento na produtividade. Esse processo pode ser 

feito através de plataformas de aprendizagem e outros recursos digitais que 

facilitam a aplicação. Além de existirem muitas estratégias, como por 

exemplo a gamificação, que tem como objetivo incentivar os colaboradores 

a participarem e se engajarem.  

 

 

5. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

 

As avaliações de desempenho servem para identificar e analisar alguns 

fatores em relação ao desempenho dos colaboradores. Elas são de grande 

https://articles.jobconvo.com/onboarding-digital/
https://articles.jobconvo.com/importancia-da-avaliacao-de-desempenho-por-competencias-para-a-empresa/
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auxílio, pois muitas vezes os gestores de RH observam um resultado não 

esperado e não sabe por quais motivos ele foi gerado. 

Esta avaliação também permite o reconhecimento do desempenho dos 

colaboradores de uma empresa levando em conta as seguintes questões: 

• Como a função é realizada; 

• Performance; 

• Metas; 

• Atitudes no ambiente de trabalho; 

• Potencial de desenvolvimento; 

• Resultados. 

Existem diversos tipos de avaliação de desempenho e o RH precisa escolher 

qual mais se encaixa no perfil da empresa para então realizá-la. 

6. MONITORAMENTO DE MÉTRICAS E ESTRATÉGIAS 

 

Esta rotina consiste em identificar as métricas e resultados para então gerar 

novas estratégias. É comum que alguns processos que já deram certo não 

funcionem mais atualmente. Isso porque a sociedade e o mundo corporativo 

estão sempre em constante mudança e as estratégias mais antigas podem 

acabar ficando ultrapassadas. 

Por isso, o RH deve estar atento a todas essas métricas e avaliar 

constantemente os métodos atuais e a sua real eficiência. Assim, as 

adaptações podem ser aplicadas e o setor pode voltar a oferecer resultados 

positivos e satisfatórios. 
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Outro fator importante é estar sempre atento às inovações e avanços da 

tecnologia, pois podem ser estratégias essenciais para alcançar as melhorias 

necessárias. 

 

7. POLÍTICA DE BENEFÍCIOS 

 

Os benefícios são oferecidos pela empresa aos colaboradores e também é 

uma das rotinas de RH cuidar deste procedimento. Existem diferentes tipos de 

benefícios, como por exemplo:  

• Vale-transporte; 

• Vale-alimentação; 

• Plano de saúde; 

• Plano odontológico; 

• Bolsa de estudos. 

O RH precisa analisar o perfil dos colaboradores da organização e identificar 

quais são os benefícios que mais se encaixam com a realidade deles. É uma 

busca que o setor precisa fazer através dessas análises para gerar qualidade 

de vida a toda a equipe. 

 

8. PROCESSO DE DESLIGAMENTO 

O processo de desligamento é um dos mais burocráticos dentro do RH. A 

empresa precisa acertar todos os cálculos, pagamentos, entre outros fatores 

de extrema importância para realizar tudo de forma correta e não sofrer 

processos trabalhistas. Além de realizar a entrevista demissional para verificar 

https://articles.jobconvo.com/processo-de-desligamento/
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o motivo da saída, planejar melhorias e encaminhar a empresa para um novo 

processo seletivo. 

Por conta da atenção e cautela necessária, utilizar softwares para fazer o 

desligamento de colaboradores é a opção ideal para não cometer erros 

prejudiciais.  

COMO ORGANIZAR AS ROTINAS DE RH? 

São inúmeras as rotinas de RH, por isso é muito importante que haja 

organização, cuidado e dedicação a cada uma delas. Além do trabalho de 

profissionais qualificados e apropriados para atuar neste setor.  

Também é sempre importante utilizar cronogramas, fluxogramas e 

calendários para não cometer erros e nem perder datas e prazos importantes. 

A dica é utilizar ferramentas digitais para auxiliar o RH. Assim, há redução no 

trabalho manual, menos erros e otimização de tempo em cada processo. 

Alguns softwares já oferecem recursos como a automação dos processos de 

RH e têm se tornado cada vez mais essencial para o avanço das empresas. 

 

A IMPORTÂNCIA DO RH ESTRATÉGICO NA EMPRESA 

 

Conhecer as rotinas de RH, saber organizá-las e escolher as ferramentas ideais 

para auxiliar nestes procedimentos é o segredo para ter um RH mais 

estratégico, fator essencial para o mundo corporativo atual.  

Isso fará com que a empresa ganhe pontos positivos no mercado e esteja a 

frente dos seus demais concorrentes, pois o RH passa a agir de forma 

estratégica e utiliza ferramentas digitais que agilizam os processos 

burocráticos que antes demandavam muito tempo.  

https://www.jobconvo.com/pt-br/
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Assim, os gestores ganham mais tempo para lidar com a gestão de pessoas e 

criar estratégias para melhorar a performance dos colaboradores na 

empresa. 

Com isso, os ambientes de trabalho se tornam mais saudáveis, os profissionais 

mais capacitados e alinhados com a cultura da empresa. Assim, o setor 

obtém muitas vantagens e cumpre o seu papel fundamental na 

organização.  

 

MÓDULO 2: CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO 

 

Recrutamento e Seleção de Pessoas nada mais é que um processo da área 

de recursos humanos que tem a função de atrair e escolher o profissional 

ideal para um determinado cargo. Ou seja, esse processo é a peça-chave 

para realizar contratações de sucesso! 

Selecionar, da maneira mais eficaz e assertiva possível significa para a 

empresa, bom uso de recursos e redução de gastos. Para o novo 

colaborador, significa grandes possibilidades de satisfação com o trabalho e 

de desenvolvimento. 

Recrutamento e seleção: qual a diferença? 

Embora muitas pessoas confundam esses dois processos ou acreditem que 

eles sejam a mesma coisa, recrutamento e seleção são métodos com 

conceitos bem distintos. 

Recrutamento 

O recrutamento de novos talentos pode ser definido como a etapa de busca. 

Essa parte do processo tem como objetivo primordial atrair potenciais 

profissionais para a vaga disponível na empresa. A captação desses 

candidatos é feita através da divulgação da vaga, seja por e-mail, 

divulgação em sites de emprego, fóruns e redes sociais. 

Ainda falando em recrutamento, dentro dessa etapa existem dois tipos de 

processo: 

https://articles.jobconvo.com/as-10-competencias-do-coordenador-de-rh-e-perfil-do-cargo/
https://www.senior.com.br/blog/recrutamento-de-pessoas#utm_source=Recrutamento%20e%20Selecao%20de%20Pessoas%20-%20Link%20post%20Recrutamento%20de%20Pessoas&utm_medium=organic&utm_campaign=Blog%20Post%20%20-%20Recrutamento%20e%20Selecao%20de%20Pessoas
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• Recrutamento interno: é realizado com talentos dentro da empresa. O 

recrutamento interno geralmente é utilizado para proporcionar novas 

oportunidades para quem quer voar mais alto dentro da empresa. Por exemplo: 

surgiu uma vaga de liderança nova dentro da corporação. Para aproveitar as 

habilidades desenvolvidas nos departamentos, é feito um recrutamento interno 

com os colaboradores. Esse processo costuma ser mais rápido e de menor custo, já 

que tudo que é necessário já está dentro da empresa. 

 

• Recrutamento externo: o recrutamento externo é o mais utilizado pelas empresas, 

onde o setor de recursos humanos busca pelo profissional ideal que a empresa 

deseja no mercado de trabalho. 

 

Seleção 

Após o recrutamento, é hora de fazer uma triagem dos candidatos e analisar 

os perfis que se adequam melhor à vaga disponibilizada e assim selecionar o 

profissional ideal para o cargo. É durante o processo de seleção que 

acontecem as triagens de currículo, processos seletivos, testes psicológicos, 

entrevistas e provas de conhecimentos específicos. 

Atrair e selecionar as pessoas certas é o primeiro passo para o sucesso da 

gestão de pessoas. Mas além de tornar o processo de contratação muito mais 

assertivo, implantar o processo de recrutamento e seleção de pessoas 

influencia positivamente em vários aspectos da empresa, trazendo diversos 

benefícios para a organização como um todo. 

Benefícios do Recrutamento e Seleção de Pessoas  

Otimiza o tempo do RH 

Com um processo de recrutamento e seleção bem organizado, com todas 

as informações bem definidas, a equipe de RH não precisa gastar tempo 

atendendo telefonemas e e-mails com dúvidas sobre a vagas. Desta forma, 

o processo torna-se otimizado e o RH terá mais tempo para realizar as demais 

etapas do processo, como a triagem dos currículos, seleção e análise de 

candidatos. 

Aumento na produtividade 

Uma contratação inteligente é sinônimo de produtividade e bons resultados 

no futuro. Um profissional que sabe desenvolver as suas funções da melhor 



 

12 | P á g i n a  

 

maneira possível e que está apto para o cargo é o primeiro passo para 

melhorar os índices de produção. Além disso, um colaborador novo na 

empresa é trazer também novas ideias para toda a equipe. 

Melhora o desempenho dos funcionários 

Uma contratação que tenha, não apenas conhecimentos técnicos, mas 

também habilidades de relacionamento pessoal, impacta positivamente em 

toda a equipe e traz resultados positivos para a empresa. É importante 

escolher um candidato que realmente tenha a expertise necessária. Assim, 

ele pode colaborar com os colegas, dividindo informações e conhecimentos 

que vão melhorar a performance de todos os envolvidos. 

Diminui faltas e desinteresses dos funcionários pela empresa 

Quando um novo colaborador não se identifica com o local de trabalho, tem 

dificuldades em desenvolver as tarefas ou está em um cargo que não condiz 

com as suas expectativas, os índices de desinteresse com a empresa tendem 

a crescer. Para evitar os prejuízos provocados por um índice alto de ausências, 

a solução é focar em um processo seletivo preciso, que avalie desde as 

competências até o perfil psicológico do candidato. 

Redução de turnover e custos de contratação 

Através das melhores estratégias, é possível criar um processo de 

recrutamento e seleção mais precisos, que saberá escolher os candidatos 

ideais para os cargos vagos. Ao escolher os profissionais mais capacitados, as 

chances de que ele desista ou não dê conta do trabalho são menores. Dessa 

forma, é possível reduzir consideravelmente os gastos com demissão 

recorrentes. 

 

MÓDULO 3: ANÁLISE DE CURRÍCULOS 

 

O recrutamento de pessoas consiste no processo de atração de candidatos 

para uma vaga em aberto na empresa. Nesse processo, a etapa inicial 

consiste na descrição da vaga e em sua divulgação nos diversos meios de 

comunicação. Depois disso, será necessário fazer a análise dos currículos 

enviados pelos candidatos. 
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Essa etapa é fundamental para tornar o processo de recrutamento e seleção 

mais eficiente. O responsável pelo processo identifica os candidatos que 

realmente apresentam os conhecimentos, habilidades e atributos necessários 

para ocupar o cargo. Esse é o primeiro passo para contratar um profissional 

adequado para a vaga. 

Antes disso, disponibilizamos um material exclusivo com o que o mercado de 

RH está fazendo de melhor. Faça o download gratuito do Guia de Boas 

Práticas de Recrutamento e Seleção. 

1. Leve em consideração a origem do currículo 

Como aquele currículo chegou até as suas mãos? O candidato tem perfil em 

sites de empregos, em redes sociais de profissionais? Se ele mandou por e-

mail, como ele soube da vaga? Tudo isso pode te ajudar a traçar os passos 

de um candidato e ver como ele investe seu tempo. 

2. Verifique os dados básicos 

No início de um currículo, geralmente temos o nome do candidato, o sexo, 

sua idade e sua localização. Essas informações fornecem uma apresentação 

básica do candidato, mas também podem ser úteis no momento de 

selecionar os candidatos que passarão para a próxima fase; é importante ter 

uma ideia clara das pessoas que sua empresa precisa, mas cuidado para não 

cometer discriminação. 

 

3. Analise o resumo de experiências do candidato 

Esse passo é fundamental para verificar a evolução e o desenvolvimento do 

profissional em experiências anteriores. Investigar as atividades que o 

candidato já desempenhou e os cargos que já ocupou pode dar boas dicas 

das habilidades adquiridas nessa trajetória. 

Além disso, é importante verificar se o candidato tem objetivos profissionais 

condizentes com as características da vaga e da organização. 

4. Entenda a formação acadêmica do profissional 

A formação acadêmica do profissional tem relação direta com sua 

capacitação e conjunto de conhecimentos. Portanto, verifique o nível de 

formação do profissional, o curso que fez e há quanto tempo está formado. É 

importante analisar também se essas informações estão de acordo com as 

especificações da vaga. 

5. Analise a experiência profissional 

Depois de analisar o resumo de experiências profissionais do candidato, é 

importante conferir as atividades exercidas pelo profissional, seu tempo de 
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permanência na empresa anterior, seu desenvolvimento na carreira e a 

estabilidade em cada cargo ocupado. 

6. Identifique diferenciais e resultados da carreira 

Nesse passo, identifique no currículo do candidato se ele possui algum 

diferencial. Busque experiências ou habilidades de destaque na sua carreira. 

Observe também os resultados da carreira, verificando sua evolução nos 

cargos que ocupou. 

7. Verifique o idioma, as qualificações adicionais e o envolvimento social 

Confira os conhecimentos do candidato em outros idiomas, em informática e 

softwares e suas qualificações adicionais. Verifique também o envolvimento 

do profissional em projetos sociais, grupos de pesquisa, estágios e 

intercâmbios. Essas informações demonstram o interesse do candidato por 

seu desenvolvimento pessoal e profissional. 

8. Avalie o layout do currículo 

Avaliar esteticamente o currículo também é importante. Um currículo com 

cores, espaçamento e formatação adequada demonstra o cuidado e a 

preocupação do candidato no momento da elaboração do documento. Isso 

também pode dar pistas sobre a sua capacidade de organização. 

9. Preocupe-se com erros de português 

É importante verificar erros de ortografia e de digitação. As características da 

formatação e a presença de erros de português são itens que podem 

demonstrar a maturidade e a capacidade do profissional de se apresentar 

corretamente. Esteja atento a esses detalhes! 

 

MÓDULO 4: DINÂMICAS E ENTREVISTAS 

 

Foi-se o tempo em que os processos seletivos precisavam ter a mesma 

estrutura. Agora, com profissionais cada vez mais preparados, é necessário 

inovar para identificar grandes talentos para a organização. Por isso, 

as dinâmicas de grupo estão cada vez mais presentes. Ajudam na inovação, 

nas tomadas de decisões e no clima do ambiente para que fique mais 

agradável e divertido. 

No entanto, há alguns tipos de dinâmica de grupo que não fazem mais 

sentido, pois os candidatos já conhecem os detalhes e até descobrem como 
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deve ser a atitude diante de um novo desafio. A saída é buscar alternativas 

para surpreendê-los. 

 

O que é uma dinâmica de grupo? 

Uma dinâmica de grupo é uma ferramenta que pode ser utilizada em diversos 

ambientes com o intuito de estudar e desenvolver o comportamento de um 

grupo. Logo, ela pode ser utilizada com crianças, em cursos 

profissionalizantes, em processos seletivos, em terapia de grupo ou nas 

empresas para conhecer melhor os seus profissionais. 

Elas vão identificar características do perfil comportamental do participante 

como a capacidade para liderar ou ser liderado, lidar com pressões, 

frustrações, competições, estresse e resolução de desafios. 

Com essas informações é possível saber onde o indivíduo mostrará melhor 

desempenho e onde precisa ser aprimorado. 

Por que fazer dinâmicas rápidas de seleção e qual é a importância delas? 

As dinâmicas rápidas devem ser feitas porque uma simples anamnese é 

insuficiente para ter certeza se o indivíduo de fato apresentará o 

comportamento que ele diz ter. Logo, no ambiente da dinâmica, o 

participante precisa se colocar em ação e torna-se mais fácil observar suas 

tendências, seu temperamento e sua interação com os demais integrantes. 

Ou seja, as dinâmicas rápidas são importantes para que o indivíduo se mostre 

de maneira mais fidedigna, interaja com a equipe e possa também aprender 

lições importantes de convivência em grupo. 

Quando usar a dinâmica de grupo: quais são os momentos certos? 

As dinâmicas de grupo devem ser utilizadas em processos seletivos para 

avaliar se o candidato é compatível com o perfil da empresa. 

Além disso, ela deve ser usada para aprimorar o relacionamento dos 

membros de um grupo, para quebrar o gelo (caso seja uma equipe recém-

formada), para promover o conhecimento mútuo, para melhorar o clima de 

um time que está em conflitos e para promover o autoconhecimento. 

https://www.gupy.io/cs/c/?cta_guid=19269567-303e-4bb1-9570-9e2ed9641b75&signature=AAH58kHqOXWMIiqJ0aD-TKJzhc6PDPTZbA&pageId=7333825274&placement_guid=7196b35b-69c3-43ef-a7bb-d55917524963&click=c591f5b6-2a7f-4454-a5c0-27ddc9990492&hsutk=07cbcb7bea40488cf684190fc94d4e7c&canon=https%3A%2F%2Fwww.gupy.io%2Fblog%2Fdinamica-de-grupo&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F&portal_id=3299491&redirect_url=APefjpHhIC_krN9REKkcgXqVWgneCAQ79g4gtFfhKfYNK7QzG28lnPgDCL4jhX0nTwB2tAam0uw2VhSWq0unB4Lly1_-OxZWMSM_-RowxhH48NAmjTy04RBWrAbYthEcL_LB7oIi0oT1uG7oIOigvkKwJZuTxhSzvuQ6hiCnlIMdkS31M6vr17kgd4UC8G2b9iKSMw6debKJRWVocxgYGCnmD6s-2NUcKjN0KMET3fc0gWiZ5qkGxbKQzxUS3CGEze85slO9AI4BhQ2K7iWWiEvlFB7PoCtjmQ&__hstc=113337176.07cbcb7bea40488cf684190fc94d4e7c.1633379095986.1633379095986.1633546971485.2&__hssc=113337176.1.1633546971485&__hsfp=2365148890&contentType=blog-post
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Exemplos de dinâmicas de grupo para processos seletivos 

1. Dinâmica da ilha deserta  

A dinâmica da ilha deserta apresenta situações aos participantes e propõe 

que eles respondam com quais colegas de trabalho desejam vivenciar 

determinada situação. Logo, ela tem como principal intuito verificar como 

está a qualidade da relação dos colaboradores. 

Para colocar esta tarefa em prática é necessário o uso do lápis, folhas de 

papel em branco e envelopes. Em cada envelope deve ser inserido o 

seguinte questionário: 

1. Se estivesse perdido numa ilha, quem do grupo gostaria que estivesse com você? 

2. Se fosse preciso organizar um evento ou uma festa importante, qual dos seus 

colegas gostaria que auxiliasse? 

3. Se ganhasse uma viagem de cruzeiro com 3 acompanhantes, quais colegas você 

gostaria que o acompanhasse? 

Após a distribuição dos questionários, peça para que os participantes 

respondam e ressalte que a dinâmica é anônima, logo, não há necessidade 

de se identificar ou de mostrar aos outros colegas as respostas. 

Ser anônimo auxilia na veracidade das escolhas e previne constrangimentos 

e, até mesmo, desentendimentos. 

Por fim, é necessário recolher as respostas, fazer o somatório das respostas 

dadas pelos profissionais e aplicar feedback em cada participante sobre sua 

classificação. Esse retorno deve ser dado individualmente e os resultados 

devem ser utilizados para promover melhorias no dia a dia corporativo. 

 

2. Dinâmica da ilha do tesouro 

A dinâmica da ilha do tesouro tem o intuito principal de perceber o nível 

de engajamento, foco, visão e colaboração mútua dos colaboradores. 

Afinal, ela propõe uma atividade que requer alinhamento, união e disciplina 

da equipe. 

Para realizar essa dinâmica é preciso algumas folhas de jornal e uma caixa de 

bombom. Com isso em mãos forme duplas, coloque a caixa de bombom em 

https://www.gupy.io/cs/c/?cta_guid=85906f26-293b-4785-a579-2f27b0e247a0&signature=AAH58kGCeI8uLzSs9uHuVDQ2GQf3iJ4rgg&pageId=7333825274&placement_guid=7a91e5f9-843b-4af3-8801-29826b533cee&click=63f0a91d-e2d9-4c89-a406-5c0399c82df1&hsutk=07cbcb7bea40488cf684190fc94d4e7c&canon=https%3A%2F%2Fwww.gupy.io%2Fblog%2Fdinamica-de-grupo&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F&portal_id=3299491&redirect_url=APefjpHBkiqIS18ddD5M5KidbomaCcu-CHWZt8V8tvc-OasNeYsRtIGdw7XaO5zKYw3BOlOhHBQdeRqqsKicsL1DBe4AbO55I6oYvN9HoOXaSApMKf4ffqJAquhesgc0h51XpqKUbAGkGxFP-77lxX9OadiFdNCNFHFecjB0F1NfVmf6n_J_qPLKrwHlETWMK6fl8U6hZzK32Z45TEGiI9SDnIVDQvaWZgLs0ftHjyyp7Autf-KJ19bI_sVkzSwkjxrpTZb46WVz&__hstc=113337176.07cbcb7bea40488cf684190fc94d4e7c.1633379095986.1633379095986.1633546971485.2&__hssc=113337176.1.1633546971485&__hsfp=2365148890&contentType=blog-post
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cima de uma folha de jornal em uma das extremidades da sala, dê uma folha 

de jornal a cada dupla e coloque outra folha de jornal na outra extremidade 

do ambiente. 

O objetivo da dinâmica é que o participante consiga chegar à extremidade 

premiada e conquistar a caixa de bombom que, no caso, é o tesouro. 

Desse modo, cada dupla precisa ficar em cima da folha de jornal que 

recebeu e utilizá-la como ponte para chegar até o tesouro. Não é permitido 

colocar os pés no chão e nem rasgar o papel, caso isso aconteça a dupla 

será eliminada. Logo, só é permitido se locomover por meio do jornal. 

Para chegar até o tesouro seria necessário que as duplas se unissem e fizessem 

um revezamento. Ou seja, ambas devem subir no mesmo jornal e utilizar o 

outro para avançar até o objetivo e assim sucessivamente. No caso de 

empate, os doces devem ser divididos entre os participantes. 

No fim do tempo da dinâmica, se nenhum dos participantes compreender a 

lógica para conquistar o objetivo, é necessário reuni-los e pedir para que 

cada um exponha sua visão sobre o aprendizado e ressaltar a importância 

da união para garantir os resultados com mais agilidade e sucesso. 

3. Dinâmica do desafio 

Esse exercício ajuda a identificar a capacidade dos participantes em lidar 

com a pressão. É muito simples falar na entrevista de emprego que isso não é 

um problema, mas precisamos ver na prática como funciona. Portanto, 

pegue uma pequena “caixa misteriosa". 

Coloque uma música e peça aos participantes para passar o objeto entre 

eles. Você deve ficar de costas para o grupo. Assim, não consegue enxergar 

com quem está a peça. Quando a música parar, use o seu poder para 

colocar pressão no jogo com perguntas que deixam os candidatos 

apreensivos, como: 

• se ele tem certeza de que quer abrir; 

• se vai encarar o desafio; 

• que, independentemente do que tiver na caixa, ele terá de fazer; 

• e se for a eliminação no processo. 

O participante deverá decidir se abre ou não a caixa. Caso ele não abra, o 

jogo continua. A resposta negativa ajuda a entender o quanto eles são 

influenciados por pressões externas e como eles agem para superá-las. O 

prêmio da caixa pode ser um bombom ou uma caneca da sua empresa. 
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4. Dinâmica das mãos dadas 

A dinâmica das mãos dadas tem o intuito de explicitar o valor do trabalho em 

equipe e em engajar a liderança situacional e informal entre os participantes. 

Essa dinâmica é bastante interessante porque ensina de forma lúdica a 

relevância da união para a construção de resultados favoráveis a todos. 

Para colocar a dinâmica em prática é necessária uma cartolina colorida. Na 

sequência, peça aos profissionais que formem um círculo, deem as mãos e 

que tentem se recordar de qual participante está em seu lado direito e 

esquerdo. 

Em seguida, solicite que os indivíduos soltem as mãos e caminhem livremente 

pelo ambiente. Após isso, coloque a cartolina no chão e peça para que os 

colaboradores se posicionem sobre o papel, tentando ao máximo ficar sobre 

ela, mesmo apertados. 

Por fim, sem sair de cima do papel, solicite aos participantes que tentem se 

lembrar quais eram os colegas que estavam ao seu lado no círculo e que 

busquem dar as mãos para tentar recriar a roda original. 

Ao término da tarefa, ficará o aprendizado de que o trabalho em equipe 

promove a união das competências e o sucesso dos resultados. 

 

5. Dinâmica da observação 

Como o próprio nome sugere, a dinâmica da observação tem o objetivo de 

analisar e desenvolver a habilidade de observação no dia a dia, 

possibilitando aos profissionais dar mais atenção aos detalhes da corporação 

e de seus colegas de equipe. 

Para colocar essa dinâmica em prática, reúna os colaboradores e pela para 

que formem um círculo e fechem os olhos. Feito isso, o gestor vai dar início aos 

questionamentos. Ele deve fazer perguntas que tenham relação com os 

participantes da dinâmica. Por exemplo: “quem está com a gravata marrom 

ou quem está com o batom vermelho?” 

Os profissionais que se lembrarem dos donos das características mencionadas 

devem levantar a mão e a cada resposta correta, ele ganha um ponto. No 

fim, o participante que tiver mais pontos recebe um prêmio e a lição de que 
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é muito relevante ser um bom observador para aprimorar os resultados no dia 

a dia corporativo. 

6. Dinâmica da apresentação 

A dinâmica da apresentação tem o objetivo de observar as características 

que cada indivíduo mostra ao se posicionar para o grupo. Ela pode ser 

realizada de várias formas. 

Uma das formas é escrever em um quadro algumas perguntas que sejam 

interessantes para revelar um pouco do perfil comportamental do candidato 

como: hobbies, o tipo de colega de trabalho que ele aprecia ou que 

despreza, o motivo pelo qual ele imagina que deve ser escolhido para a vaga 

e questões básicas como o nome, idade, estado civil, entre outras. 

Feito isso, peça para que o participante vá à frente do grupo e responda os 

questionamentos. Desse modo, é possível conhecê-lo e testar as informações 

que ele deu em dinâmicas complementares. 

7. Dinâmica estoure o balão 

Essa dinâmica tem o objetivo de fazer com que os participantes observem a 

própria conduta em relação aos seus intuitos e aos intuitos dos colegas. 

Para a dinâmica é necessário o uso de balões, pedaços de papel, canetas e 

palitos de dente. Em seguida, o coordenador da dinâmica deve dar um de 

cada material aos profissionais e pedir para que escrevam um de seus sonhos 

no papel, coloquem no balão e o encham. 

Em seguida, deve-se orientar os indivíduos para que protejam seus balões e 

observar a conduta. Observe que em momento algum foi dito que um 

deveria estourar o balão do outro, no entanto geralmente é isso o que 

acontece. 

Ao término da dinâmica parabenize o grupo caso ninguém tenha tentado 

estourar o balão um do outro e explique a lógica do jogo. 

Caso os participantes tenham apresentado o comportamento previsto, 

informe que é assim que muitos profissionais agem: destruindo os sonhos 

alheios, seja por atitudes competitivas desproporcionais, seja por comentários 

maldosos, por inveja, descuido, falta de apoio, entre outros. 

Por fim, explique que um deve apoiar o outro a seguir com seus sonhos e ser 

feliz. 
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8. Dinâmica das semelhanças 

O intuito da dinâmica das semelhanças é mostrar que mesmo com a 

singularidade dos indivíduos, todos têm aspectos em comum e isso pode criar 

uma abertura para que ambos se conheçam melhor e busquem a união. 

É muito simples realizar essa dinâmica. Divida o grupo em duplas ou trios e 

peça para que eles façam questionamentos sobre gostos, características de 

sua personalidade, hobbies, objetivos de carreira, entre outros. 

Feito isso, os participantes devem escrever o máximo de características em 

comum que encontrarem no outro indivíduo. Desse modo, é mais simples 

gerar a simpatia, a empatia e a cooperação das equipes. 

 

9. Dinâmica da criatividade 

A dinâmica da criatividade tem o intuito de avaliar o potencial criativo do 

grupo e observar qual é o papel de cada indivíduo na resolução das questões 

propostas. 

Logo, para colocar essa dinâmica em prática, pode ser solicitado ao grupo 

que crie uma empresa que seja inovadora e apresente sua logomarca, seu 

nome social e fantasia, sua missão, visão e valores, entre outras 

características. 

Além disso, pode ser apresentada também uma situação da companhia e 

pedir para que eles criem uma solução estratégica. 

A ideia é fazer com que o time mostre seu potencial criativo e apresente. 

10. Dinâmica da amnésia 

A dinâmica da amnésia tem o mesmo objetivo da quebra do gelo: fazer com 

que o processo seletivo integre os participantes o mais rápido possível. Além 

disso, ela é bem simples, pois não é necessário usar muitos materiais. 

O primeiro passo é distribuir canetas e etiquetas entre os participantes. Depois, 

peça para cada um escrever o nome de um personagem de TV famoso. 

Claro, sem mostrar aos outros candidatos. Se possível, faça duplas ou trios 

para deixar a dinâmica mais organizada. Em seguida, solicite aos 

https://www.gupy.io/cs/c/?cta_guid=bdbd297a-685d-4ae8-94c5-3f36554013f7&signature=AAH58kFURb4CfZSQmiUQlEeT6vTUdBpyZg&pageId=7333825274&placement_guid=f8a6ffa9-1590-44cf-8e48-f24ac058c130&click=0c84fce3-dad1-4699-9c0f-640f2fa1e6bd&hsutk=07cbcb7bea40488cf684190fc94d4e7c&canon=https%3A%2F%2Fwww.gupy.io%2Fblog%2Fdinamica-de-grupo&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F&portal_id=3299491&redirect_url=APefjpEoE3I2hsORpETuGfn68sONQ6HSAwUKi9zL2cKn93LrvndusLuBl4i54uWHxPy9VggpA9SeFjIbHARkw3W86tM56BI4JWkPjscP0ttyPFP0pc8rT1lNcwaJbRvG_vqDlBmmD-RzBu_6Nj1plYXg-sxK-EVwa80NRFEDDLE8m4F1h0c7K9r97GihD1C4fj2thW0aqR6bJnBoGafiL3NtFm_I1Vd1Z5gy59eb7kmIHteIbcZ4Wu5lC9xDe2FM9azUUiTX0us3rnDj-fYOKWje1gtgHGanPQ&__hstc=113337176.07cbcb7bea40488cf684190fc94d4e7c.1633379095986.1633379095986.1633546971485.2&__hssc=113337176.1.1633546971485&__hsfp=2365148890&contentType=blog-post
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participantes que coloquem a etiqueta na testa do colega, sem que ele o 

nome. 

Depois, cada indivíduo deve representar a pessoa famosa cujo nome está 

escrito na etiqueta como se não soubesse quem é. Agora, as pessoas 

começam a fazer perguntas para tentar adivinhar. Para ficar mais legal, 

coloque na regra para usar somente o “sim” e o “não" como resposta. A dica 

é pedir que os candidatos imitem personagens da moda, como de séries e 

de filmes. Confira outros modelos de dinâmicas da amnésia. 

11. Dinâmica da autoavaliação em grupo 

A dinâmica da autoavaliação em grupo tem o objetivo de fazer com que os 

integrantes discutam sobre seus pontos fortes e fracos e proponham 

melhorias. 

Para que os participantes não se exponham, todos devem escrever 

anonimamente em um papel o que consideram suas dificuldades e 

facilidades em trabalhar em equipe. 

Feito isso, os papéis devem ser distribuídos de modo aleatório e cada membro 

deve ler e eles devem buscar soluções para que cada profissional melhore 

em seu dia a dia. 

Você percebeu como o processo pode ser mais simples do que parece ao 

adotar tipos de dinâmica de grupo diferentes? Não é necessário seguir o 

mesmo formato. Mas, sem inovação, os resultados serão sempre parecidos e 

pode haver consequências ruins, como o turnover e a baixa qualidade da 

equipe. 

 

MÓDULO 5: RECRUTAMENTO ONLINE 

 

Recrutamento online é quando o único ou principal contato entre empresa e 

candidatos é feito pela internet. Esse processo digital é feito em plataformas 

específicas, que centralizam a divulgação da vaga, a triagem de currículos, 

entrevistas e a comunicação com o candidato até a admissão. 

O RH tem passado por grandes transformações, integrando novas 

tecnologias para otimizar os resultados das suas tarefas diárias. Assim, pode 

atuar de forma estratégica para o sucesso da empresa. 

https://www.youtube.com/watch?v=NjBQwP5lJ9w
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Nesse contexto, o recrutamento online vem sendo cada vez mais usado. Mas 

do que isso exatamente se trata? 

Por mais que estejamos em plena era digital, o uso de tecnologias para 

digitalizar alguns processos é menos intenso no RH quando comparado a 

outras áreas de negócio. Estima-se que somente 10% das empresas brasileiras 

utilizam ferramentas online para recrutar, por exemplo. 

O recrutamento online é um movimento praticamente inevitável onde há 

pouco ou mesmo nenhum contato presencial com o candidato durante o 

processo. 

Essa tendência ganhou ainda mais forças com a pandemia do COVID-19, em 

que muitos processos passaram a ser digitalizados. Todas ou a maior parte das 

etapas são aplicadas a distância, do anúncio da vaga até a entrevista online. 

Para isso, uma série de ferramentas e processos novos precisam ser 

implantados na empresa. Além de, é claro, cuidados para que os impactos 

negativos (que existem) sejam minimizados. 

 

 

Como fazer um recrutamento online 

O processo de recrutamento e seleção é um dos mais importantes. É por meio 

dele que novos talentos podem entrar na empresa, contribuindo para o 

alcance de resultados positivos. Porém, para você não ficar no passado, é 

preciso saber como fazê-lo de forma online, com a ajuda da tecnologia. 

O recrutamento online é feito quando a única ou principal forma de contato 

com os candidatos é realizada pela internet, muitas vezes eliminando os 

anúncios em jornais, agências terceirizadas e outras formas mais defasadas. 

Desse modo, você pode ganhar várias vantagens, como a economia de 

muitos recursos e a possibilidade de segmentar com eficiência o público-alvo. 

Esse conceito também tem sido levado cada vez mais na hora da seleção 

dos candidatos. Nesse caso, é possível realizar testes de personalidade, 

entrevistas a distância (via Skype, por exemplo), provas de raciocínio lógico, 

de proficiência em uma segunda língua, entre muitas outras coisas. 

https://www.gupy.io/cs/c/?cta_guid=197824da-839b-4bb0-bbc7-68cc0c7e9ddf&signature=AAH58kEGQglRdN01zIEPZdH6IryOq_8g7w&pageId=6146575940&placement_guid=463a083a-8c4f-4301-bc2d-c5e87396644f&click=1cbb09fa-5fdc-4b98-b16c-bd6f7156f4c5&hsutk=07cbcb7bea40488cf684190fc94d4e7c&canon=https%3A%2F%2Fwww.gupy.io%2Fblog%2Frecrutamento-online&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F&portal_id=3299491&redirect_url=APefjpFrBV8tjwiUAbl9EhJ8BTZTBBipj7nc0_xekRxjnHhZyORBf50mIBJdgUyxeYIQ8842m_3FiL4KWkrNtq6KH-DfJbDmTZai1gFnIfa1deawX5rbz2Tk_qHmECVZfpOesNLM_zBtJpL5g4In800xirbJynrgeucXt-WWwV1sWOxug-ArpnTvhhxFUWKq-d-YGLgUe3pLb32prr67s4ijTS5Oa5dSOI0x3l8XfbeZuZTz57dtyA09s_pNcNbSelsS3Bj7nMl2PoHKFjiqFq1k7_U9or7cEwpd5guvb4Q0KyMnlQTuo_8&__hstc=113337176.07cbcb7bea40488cf684190fc94d4e7c.1633379095986.1633379095986.1633546971485.2&__hssc=113337176.2.1633546971485&__hsfp=2365148890&contentType=blog-post
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Cada etapa do processo de recrutamento pode ser automatizada parcial ou 

integralmente via tecnologias online. 

Principais vantagens do recrutamento online 

São muitas as companhias que tornam ao menos uma parte do seu processo 

totalmente online. A AmBev, por exemplo, realiza todos os testes a distância 

e apenas as entrevistas presencialmente. Mas afinal, quais os benefícios de 

investir nesse tipo de recrutamento? 

Existem muitos, mas os principais para a empresa são: economia de dinheiro 

e energia física, celeridade na realização dos processos, flexibilidade, pois o 

gestor de RH pode fazer outras coisas enquanto as tarefas online estão sendo 

realizadas pelos candidatos, e assertividade no processo, já que o processo 

online pode trazer mais dados para a análise dos candidatos. 
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Vamos destacar os principais benefícios: 

1. Mais insumos para avaliação dos candidatos 

Além do tradicional currículo enviado pelos candidatos, o recrutamento 

online permite inovar. Você pode fazer perguntas específicas, contar com 

resultados de testes e provas online e fazer análise das redes sociais dos 

candidatos. 

Tudo isso serve para uma decisão mais embasada na hora de passá-lo para 

a próxima fase. 

2. Triagem de currículos muito mais rápida e inteligente 

Filtros podem te ajudar a achar candidatos que está procurando. Você pode 

fazer a filtragem por habilidades buscadas, área de formação ou até mesmo 

tempo de experiência. 

Além disso, algumas ferramentas possuem funcionalidades para buscar 

palavras-chave. Isso significa que você pode escrever “marketing digital” e 

achar todos os candidatos que possuem experiência na área. 

3. Gestão em tempo real das vagas 

Uma das maiores vantagens de um sistema de recrutamento e seleção online 

é a facilidade de gerenciar o processo. Em um processo offline os controles 

são em Excel e papel. 

Com o recrutamento digitalizado, a equipe de RH tem visibilidade total do 

processo. É possível acessar dados como: 

• quantas processos seletivos estão acontecendo; 

• vagas por etapa do processo seletivo (como triagem, entrevista, teste técnico, 

avaliação do gestor etc.); 

• quantos candidatos estão em cada etapa do processo; 

• qual o tempo de fechamento da vaga. 

Esses e outros dados trazem mais assertividade e desenvolvimento estratégico 

de atividades para o RH. 
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Além disso, é possível que toda a equipe acesse a plataforma e visualize o 

processo seletivo. Também é possível envolver gestores das vagas, dando 

visibilidade do andamento das vagas de suas áreas. 

4. Um boom no poder de alcance 

Sabemos que todos estão conectados pela internet, certo? Então será que 

todos os custos de anúncio e publicidade são necessários? Na internet é 

possível encontrar ferramentas para pulverizar as vagas em portais específicos 

segmentados. 

Aproveitar 100% do potencial das redes sociais e job boards é uma ótima 

estratégia para conseguir um bom volume de interessados. 

5. Alimentar um banco de talentos 

Sem mais arquivar pilhas de currículos, uma vantagem do recrutamento 

online é construir um banco de talentos. Todos os candidatos inscritos, em 

diferentes áreas, podem fazer parte de um banco único para que a empresa 

possa acessar na hora de demandas. 

Além disso, centralizar os CVs evita a duplicidade de candidatos, o que é 

comum em currículos impressos. 

6. Outras tecnologias integradas 

Quando falamos de recrutamento online estamos falando de diversas 

tecnologias que compõem este universo. Hoje gamification, inteligência 

artificial, testes online e people analytics, por exemplo, vieram para ficar. Tudo 

isso dentro de um processo digital ajuda na eficiência e assertividade da 

contratação. 

7. Segurança da informação 

Um assunto ainda um pouco polêmico visto que informações sigilosas das 

empresas ficam armazenadas em bancos e servidores externos. Entretanto, 

quando comparado aos riscos de impressos que podem ser perdidos ou 

danificados permanentemente, é um benefício. 

Empresas que oferecem serviços para um sistema de recrutamento e seleção 

online possuem certificados de segurança das informações (mas sempre 

confira para ter certeza). 



 

26 | P á g i n a  

 

8. Experiência do candidato 

Esta é a tendência do momento em recrutamento. Cada vez mais o RH 

precisa começar a construir jornadas e experiências engajantes e prazerosos 

para seus colaboradores. Mas isso deve começar antes deles entrarem na 

empresa. 

Para fortalecer a marca empregadora e atrair somente os melhores, ter um 

processo simples e acessível para os candidatos é fundamental. No 

recrutamento online o encontro da vaga, inscrição, interface com a empresa, 

atualização do CV, etc. Tudo isso é mais fácil e possui potencial para entregar 

uma melhor experiência ao candidato. 

Além disso, vale lembrar que mesmo para vagas confidenciais, que geram 

uma certa desconfiança nos candidatos, é possível criar uma experiência 

agradável e engajante, por meio de descrições de cargo bem detalhadas e 

entrevistas mais amigáveis. 

Principais desvantagens relacionadas ao assunto 

A Kraft Heinz digitalizou seu processo de recrutamento do Programa de 

Estágio em 2016. 

É claro que também existem desvantagens. Como em todas escolhas, há um 

lado negativo — que deve ser bem gerenciado pela organização. O 

processo de recrutamento online costuma ser mais impessoal, por isso é 

possível que o gestor tenha uma leitura menos correta do candidato. 

Na entrevista presencial, pode-se observar melhor o candidato e sua 

linguagem corporal. Quando online, parte dessas informações podem ser 

perdidas, o que para alguns recrutadores pode ser prejudicial. 

Por isso, torna-se ainda mais necessário atribuir estrategicamente quais serão 

as etapas do processo seletivo, para evitar ao máximo uma leitura errada do 

candidato. 

Outro ponto é que os candidatos também podem dar menos atenção às 

etapas, por acreditar que o processo online é menos exigente e não 

demanda tanta atenção. 

Dicas para gerenciar os pontos fracos de um recrutamento online: 
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1. Cuidado para não deixar o processo impessoal 

Certifique-se de realizar pontos de contato sempre com seus candidatos, 

utilizar uma comunicação próxima e amigável, além de mostrar interesse e 

velocidade para responder suas dúvidas. 

2. Use a tecnologia a seu favor 

Com a ferramenta que sua empresa utiliza, personalize os campos, perguntas, 

fotos, etc. para deixar o máximo possível com sua identidade. Nada de 

perguntas e campos genéricos. 

Como otimizar o processo de recrutamento online 

A tecnologia permite análises mais rápidas, com menores custo e mais 

assertividade. No entanto, três itens são indispensáveis para utilizá-la 

adequadamente: boa comunicação, acompanhamento contínuo e bom 

software de gestão. 

É preciso manter uma boa comunicação com cada candidato, indicando as 

próximas etapas e gerando feedbacks claros. Também é preciso 

acompanhar os resultados continuamente, avaliando os candidatos que 

estão aptos para prosseguir, sem perder tempo. 

Outra coisa que pode otimizar esse processo é um bom software de 

recrutamento online. Com ele, é possível centralizar as diversas vagas em 

aberto em um único lugar, compartilhar perfis entre usuários da empresa e 

acompanhar indicadores-chave de desempenho. 
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LINKS/REFERÊNCIAS RECOMENDADAS 

https://articles.jobconvo.com/rotinas-de-rh/ 

https://www.senior.com.br/blog/recrutamento-e-selecao-de-pessoas-o-que-

voce-precisa-saber 

https://kenoby.com/blog/analisar-curriculos/ 

https://www.gupy.io/blog/recrutamento-online 

https://www.gupy.io/blog/dinamica-de-grupo 
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