
Autor: Nayara Sanches 

Revisado por: Agnes Souza 

Área emitente: Recursos Humanos 

POP.RH.001 

Versão: 0 

Emitido em: 07/01/2019 

Próxima revisão: 07/01/2021 

Início de vigência: 07/01/2019 

 

   
 

 

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 
 

OBJETIVO DO PROCEDIMENTO: 

 

Estabelecer critérios e procedimentos, bem como definir responsabilidades 

que regulamentem o processo de recrutamento e seleção de candidatos que 

irão compor o quadro da empresa. 
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1.  APLICAÇÃO 

Esse procedimento aplica-se a todos os empregados da empresa e orienta os gestores 

nas etapas do processo seletivo.  

2. ÁREAS ENVOLVIDAS 

A elaboração desse documento é de responsabilidade do setor de Recursos Humanos 

com o apoio do setor de Qualidade para a sua normatização.  

3. NORMAS DE REFERÊNCIA 

De acordo com o nosso Código de conduta é proibido a divulgação de vagas com 

contexto discriminatório de raça, idade, gênero, estado civil, etc.   

4. DEFINIÇÕES 

R&S – Recrutamento e Seleção 

Triagem de currículos – processo inicial do recrutamento e seleção que busca 

currículos do mercado que estão dentro do perfil que a vaga exige (perfil alinhado 

através da SPV-Solicitação de Preenchimento de Vaga).   

Recrutamento – processo de convocação para entrevistas coletivas ou individuais de 

candidatos dentro do perfil estipulado na SPV. 

Avaliação Psicológica – Bateria de testes psicológicos realizada por um psicólogo 

formado. 

Currículo – Documento que contém dados pessoais, formação, cursos, idiomas e 

experiências profissionais. 

Mapeamento de Perfil - análise de todas as características de personalidade e 

competências que definem o perfil de um candidato ou empregado em determinado 

cargo/função;  
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5. PROCEDIMENTOS 

5.1  Requisição de vaga/ Formulário de Solicitação de 

vaga  

O gestor da área deverá preencher ANX.RH.001(1) Formulário de solicitação de vaga 

com os requisitos necessários para o perfil do profissional demandado pelo setor de 

acordo com o procedimento POP.RH.010 Descrição de Cargo. 

O formulário deverá ser preenchido corretamente pelo gestor que poderá solicitar o 

apoio ao setor de Recursos Humanos.  

As ferramentas de trabalho deverão ser descritas no formulário ANX.RH.001(1) 

Formulário de solicitação de vaga pelo gestor com o apoio das áreas responsáveis 

antes que o recrutamento e seleção seja iniciado pelo setor de Recursos humanos.  

O gestor deverá colher as assinaturas necessárias para a aprovação da abertura da 

vaga (Gestor Imediato, Diretoria Geral, Diretoria Administrativa Financeira e Recursos 

Humanos.)  

5.2 Análise e Alinhamento do Perfil  

Após o preenchimento do formulário de solicitação de vaga o gestor deverá alinhar o 

perfil junto ao Recursos Humanos, prestando todas as informações necessárias em 

relação às atividades que irá desempenhar, as características da vaga e do 

profissional, para a assertividade do processo seletivo.  

5.3 Recrutamento  

O Recursos Humanos deverá solicitar ao Marketing as artes de divulgação de vagas 

para serem divulgadas nos meios eletrônicos. Nessas divulgações deverão constar: 

Cargo, Requisitos, Habilidades requeridas, Remuneração, Horário e Local de Trabalho 

(Bairro). Todas as divulgações devem solicitar o envio do currículo para o e-mail 

rh@conceitodiagnostica.com.br. 

O Recursos Humanos realizará a divulgação de vagas através dos meios eletrônicos 

(site da empresa, trabalhe conosco, Catho, LinkedIn, vagas.com, etc) agências de 
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empregos, Consultorias de RH, dentre outros meios de divulgação de acordo com cada 

perfil de vaga. 

O Gestor em apoio ao RH deverá buscas indicações de profissionais em parceiros e 

clientes que se adequem ao perfil proposto.  

O Recursos humanos acessará o Banco de currículos que estão triados, armazenados, 

separados por áreas pelo RH através do e-mail rh@conceitodiagnostica.com.br para 

verificar se já existe algum currículo disponível dentro do perfil. 

Caso a vaga seja de substituição de algum empregado que esteja ainda trabalhando 

não revelar o nome da Conceito Diagnóstica nas divulgações e realizar o processo 

seletivo de forma sigilosa abrindo poucas informações para os candidatos e para o 

mercado. 

 O setor de Recursos Humanos fará a triagem de Currículos, avaliando os currículos 

recebidos dentro do perfil solicitado, verificando todas as informações como endereço, 

formações, experiências profissionais dentre outros. 

5.4 Seleção  

O Recursos Humanos fará a convocação para as entrevistas de todos os candidatos 

pré-selecionados através da triagem de currículos. As convocações serão feitas 

preferencialmente por telefone e caso não consiga contato rápido poderá utilizar-se de 

outros meios como, e-mail, redes sociais, WhatsApp, dentre outros.   

O Recursos Humanos fará entrevistas coletivas e individuais presenciais para verificar 

competências e experiências profissionais de acordo com o currículo apresentando e 

o cargo pretendido. O gestor imediato poderá participar das entrevistas iniciais para 

agilizar o processo seletivo na escolha do profissional que mais se adequa ao perfil 

nessa primeira etapa.  

Em caso de candidatos distantes da sede da empresa poderão ser realizadas pelo 

Recursos Humanos entrevistas via Skype ou por telefone.  

O RH receberá o (s) candidato (s) solicitando o preenchimento do ANX.RH.001(2) 

Ficha de Cadastro do Candidato para colher informações necessárias para dar o 

andamento no processo seletivo.  

O RH convocará os candidatos que passaram nas entrevistas iniciais do processo 

seletivo para a Avaliação psicológica que consiste na aplicação de testes psicológicos 

e Assessment Comportamental para análise de perfil. Os testes psicológicos* aplicados 



Autor: Nayara Sanches 

Revisado por: Agnes Souza 

Área emitente: Recursos Humanos 

POP.RH.001 

Versão: 0 

Emitido em: 07/01/2019 

Próxima revisão: 07/01/2021 

Início de vigência: 07/01/2019 

 

   
 

 

são de Inteligência Geral, Atenção Concentrada, Personalidade, Produtividade e Ritmo 

de trabalho. O Assessment comportamental utilizado é o DISC através de pareceria 

realizada com Consultoria de RH.  

 

Nota: *Testes psicológicos deverão ser aplicados apenas por Psicólogos regularizados 

em seus conselhos ou por estagiário de psicologia sob supervisão do profissional.   

 

O Recursos Humanos irá encaminhar os candidatos que que foram avaliados 

positivamente na fase de entrevistas e avaliação psicológica para o gestor solicitante 

da vaga fazer a entrevista técnica. 

O Recursos Humanos fará o mapeamento do perfil para apresentação dos resultados 

para o gestor imediato e orientará em relação ao perfil que apresenta e a vaga 

demandada.  

5.5 Entrevista Técnica  

O gestor deverá realizar a Entrevista Técnica com o (s) candidato (s) finalista (s) para 

verificar a aderência do perfil às exigências técnicas do cargo. O Recursos humanos 

acompanhará a entrevista com o Gestor para orientá-lo no processo. 

5.6 Finalização do processo 

O RH comunicará aos candidatos reprovados o resultado negativo através de e-mail 

padrão enviado pelo rh@conceitodiagnostica.com.br:  

 

 “Prezado (a) Candidato, Agradecemos a sua participação no processo seletivo para a 

vaga de XXXXXXXXX. No momento não foi possível aproveitá-la para essa 

oportunidade, mas seu currículo ficará em nosso banco para futuras oportunidades que 

vierem a surgir dentro do seu perfil.  

 

Atenciosamente,  

Recursos Humanos. ” 

 
 

O RH comunicará ao candidato selecionado a aprovação no processo seletivo e 

encaminhará por e-mail a provisão do início de trabalho e a carta convite em formato 
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de pdf com as informações da vaga, conforme modelo em anexo. Após a aceitação do 

candidato à vaga, o Recursos Humanos encaminha o ANX.RH.001(1) Formulário de 

solicitação de vaga, a carta convite e o ANX.RH.001(2) Ficha de Cadastro do Candidato 

para o Departamento Pessoal iniciar o processo de admissão.  

6. CONTROLE DE REGISTROS 

Identificação Armazenamento Proteção Recuperação Retenção Disposição 

ANX.RH.001(1) 
Formulário de 
solicitação de 
vaga 

Pasta física no 
Departamento 
Pessoal 

Acesso 
restrito 
ao DP e 
RH 

Pasta do 
Funcionário 
no DP 

Indeterminado Arquivar 

ANX.RH.001(2) 
Ficha de 
Cadastro do 
Candidato 

Pasta física no 

Departamento 

Pessoal 

Acesso 

restrito 

ao DP e 

RH 

Pasta do 

Funcionário 

no DP 

Indeterminado Arquivar 

 

7. TABELA DE RESPONSABILIDADES E RECURSOS 

 Atividade Responsável Entradas Saídas Recursos 

Preenchimento 

do Formulário 

de solicitação 

de vaga 

Gestor da 
área 

ANX.RH.001(1) 
Formulário de 
solicitação de 

vaga 

ANX.RH.001(1) 
Formulário de 
solicitação de 

vaga aprovado 

Não se 
aplica 

Análise e 

alinhamento do 

perfil 

Gestor da 
área e o 
Recursos 
Humanos 

ANX.RH.001(1) 
Formulário de 
solicitação de 

vaga 

Divulgação da 
vaga em meios 

eletrônicos 

Material de 
divulgação 
aprovado 

pelo 
Marketing 

Recrutamento e 

Seleção 

Gestor da 
área e o 
Recursos 
Humanos 

Currículos 
encaminhados 

por email 

ANX.RH.001(2) 
Ficha de 

Cadastro do 
Candidato 

Não se 
aplica 

Entrevista 

Técnica 

Gestor da 
área e o 
Recursos 
Humanos 

Currículo do 
candidato 

Candidato 
Selecionado 

Não se 
aplica 

Finalização do 

processo  
Recursos 
Humanos 

Currículo do 
candidato 

selecionado 
Carta Convite 

Não se 
aplica 
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8. CONTROLE DE REVISÕES 

 

 

 

 

 

 

 

9. APROVAÇÃO E ASSINATURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisão N° Data Descrição da Revisão Responsável 

00 02/01/2019 Emissão do documento Nayara Sanches 

Data   Aprovado por 

07/01/2019 
  Antônio Marcos de Souza 

Rodrigues   
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10. ANEXOS 

10.1 ANX.RH.001(1) Formulário de Solicitação de Vaga 
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10.2  ANX.RH.001(2) Ficha de Cadastro de Candidato 
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10.3  Modelo de Carta Convite 

 

 


