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Objetivo

• Estimular nos participantes a reflexão

sobre o PROCESSO SELETIVO para a

obtenção de resultados crescentes e

favoráveis tanto para a empresa quanto

para o profissional.



Intercâmbio pessoas/organização



Equacionando o 

processo seletivo



• Como vamos buscar a melhor pessoa para ocupar x se não
sabemos/entendemos o que é x?

• A área de RH, junto com o gestor imediatodo cargo, precisa saber o
valor de x!

• Quem sabe que tem um problema, já tem 50% da solução

encaminhada.





• Recrutamento Externo X Recrutamento interno

• Busca no mercado, por meio do processo de
seleção, ou por meio de movimentações dentro
da própria estrutura organizacional



Os cinco grandes traços de 

personalidade

Conscienciosidade

Personalidade

Sociável/Capacidade de se 

impor X Reservada/Submissa

Novidades/Mudança/Criatividade X 

Convencionais/Ordem/Rotina

Disciplinada/Comprometida X 

Indisciplinadas/Distraídas

Amistosa/Calorosa/Generosa X 

Retraída/Crítica/Egocêntrica

Ansiosa/Inibida/Dificuldade de controle X 

Otimista/Emocionalmente estável



• EXPECTATIVA: Buscar encontrar uma pessoa no mesmo nível que
aquele cargo exige.

• Esse é um dos grandes desafios da área de Gestão de Pessoas!



• Nesse momento o candidato já virou ocupante do cargo, foi o
melhor que conseguimos encontrar no mercado.

• O y é aquele que passou em um concurso ou que passou num
processo seletivo, deixou de ser candidato para ser um “y”
ocupante, um profissional da empresa.

• GAP → é a distância entre y de x



• Existe também o y maior que x, ou seja, um candidato
com potenciais ou competências acima das requeridas
pelo cargo.



• Quando temos essa distância, precisamos
desenvolver o ocupante.

• Treinamento resolve?

• Importância do suporte organizacional



• Conhecimento e habilidade são importantes, mas são as atitudes
que engajam tudo isso!

• O potencial maior de competência está justamente no âmbito
das atitudes, que se tornou o grande diferencial dos
trabalhadores: querer fazer!



“Contrata-se pessoas pela sua 

competência técnica, e 

demite-se pela sua    

incompetência   

comportamental.”



• Nessa equação x-y=z, o z é exatamente o CHA, são as
competências.

• As competências são sempre um “problema” para a
organização!



Quais são as Etapas de 

um Processo Seletivo?



DICAS DE COMPORTAMENTO

EM UM PROCESSO SELETIVO

Pesquise sobre a 

empresa e o 

cargo pretendido

Aposte no 

autoconhecimento
Conheça seus 

pontos fortes e 

pontos fracos

Fique atento a 

horários e normas 

Use roupas 

Apropriadas



DICAS DE COMPORTAMENTO

NUM PROCESSO SELETIVO

Cuidado com a 

fala inapropriada

Pense 

positivo

Trabalhe bem 

em grupo

SEJA VERDADEIRO!



Mensagem final

Uma recusa pode ter
diversos
significados.

Use as dicas, sua
experiência e seu
conhecimento para
tentar outras vezes.

Não desista e

boa sorte !



Muito obrigada!
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