RECRUTAMENTO E SELEÇÃO CONTINUADA
O processo de recrutamento e seleção continuada foi especialmente desenvolvido para cargos com
alto índice de turnover. A partir da terceirização das tarefas de recrutamento e seleção, a empresa
pode dedicar seus esforços exclusivamente à sua atividade fim. O R&S Continuado consiste na
atração e seleção permanente de candidatos, visando o preenchimento de vagas futuras. Com isso,
a organização ganha tempo, antecipando-se à necessidade de convocação de um novo processo
de seleção.

Etapas do Processo:

DIAGNÓSTICO: Através de metodologias específicas, alcançamos um alto nível de entendimento da
sua estrutura organizacional, cultura e maturidade. Esse diagnóstico possibilita a execução de serviço
que esteja alinhado às suas reais necessidades e expectativas;

DESCRIÇÃO DOS CARGOS: Elaboração e montagem de relatório descritivo das atividades e

responsabilidades de cada cargo, incluindo remuneração, forma de contratação e jornada de
trabalho;
DEFINIÇÃO DO PROCESSO DE SELEÇÃO =Desenho e estruturação de um processo de seleção específico
para identificar talentos de maneira rápida, assertiva e objetiva;
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RECRUTAMENTO = Processo de atração de candidatos para cada posição, utilizando os meios e
plataformas mais adequadas para cada perfil solicitado;
SELEÇÃO = Aplicação das estratégias de seleção para cada cargo, em conformidade com o desenho
e estruturação do processo seletivo;
CLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATOS = Após a realização do processo seletivo, os candidatos são
classificados em conformidade com os requisitos estipulados nas descrições de cargo (experiência,
formação, habilidades, pretensão salarial, etc.);
FORMAÇÃO DE BANCO = Após a avaliação e classificação de candidatos, a Inovar manterá a
disposição do cliente um banco sólido de candidatos interessados e aptos a desempenhar as
atividades do cargo;

ENCAMINHAMENTO = Sempre que houver a necessidade de uma nova contratação, o cliente solicita o
encaminhamento de novo candidato. Imediatamente a Inovar consultará o banco e enviará ao

cliente o candidato melhor classificado e com disponibilidade de início imediato, sem necessidade de
convocar um novo processo seletivo..

AVALIAÇÃO E RECICLAGEM = Ao término de cada ciclo, é realizada a análise do processo, identificação
das oportunidades de melhorias e reciclagem das vagas anunciadas de forma a renovar o
processo seletivo. A Inovar poderá, conforme necessidade, modificar os critérios e formatos de

atração e seleção de candidatos, caso julgue necessário para adaptar-se à disponibilidade de Mãode-Obra no mercado de trabalho.

IMPORTANTE: Importante mencionar que o resultado do serviço contratado está sujeito às condições atuais do
mercado de trabalho. Desta forma, questões como remuneração, horário de trabalho, cargo, perfil ocupacional,
localização da empresa, condições de trabalho, entre outras, influenciarão diretamente na atratividade de
interessados e consequentemente no resultado do serviço.
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