
 

 

 

 

Formação: 

 

Descrição:  

 

Esta formação trabalha as competências de quem faz o recrutamento dentro de uma empresa, 

aprendendo técnicas e procedimentos para selecionar e atrair candidatos, capazes de 

preencher cargos dentro da empresa, daí a importância de saber selecionar corretame

colaboradores, investindo em profissionais capazes de recrutar e selecionar com eficiência. 

 

 

Conteúdos programáticos: 

 

 Identificar e selecionar os candidatos mais competentes para o cargo; 

 Analisar e descrever cargos para obter um recrutamento e

 Fazer anúncios de vagas, selecionar currículos e fazer entrevistas de emprego; 

 Ministrar e avaliar questionários e dinâmicas de grupo; 

 Reconhecer e evitar os candidatos não qualificados para tal função. 

 

 

Objetivos Gerais:  

 

No final deste curso os formandos deverão saber identificar técnicas adequadas para o 

recrutamento e seleção de talentos humanos a fim de integrar equipas de trabalho 

vencedoras.  

 

 

Destinatários: Quadros médios /altos 

 

Duração: 6 horas 

Formação: Recrutamento e Seleção 
 

 

Esta formação trabalha as competências de quem faz o recrutamento dentro de uma empresa, 

aprendendo técnicas e procedimentos para selecionar e atrair candidatos, capazes de 

preencher cargos dentro da empresa, daí a importância de saber selecionar corretame

colaboradores, investindo em profissionais capazes de recrutar e selecionar com eficiência. 

Conteúdos programáticos:  

Identificar e selecionar os candidatos mais competentes para o cargo; 

Analisar e descrever cargos para obter um recrutamento eficaz;  

Fazer anúncios de vagas, selecionar currículos e fazer entrevistas de emprego; 

Ministrar e avaliar questionários e dinâmicas de grupo;  

Reconhecer e evitar os candidatos não qualificados para tal função.  

No final deste curso os formandos deverão saber identificar técnicas adequadas para o 

recrutamento e seleção de talentos humanos a fim de integrar equipas de trabalho 

Quadros médios /altos  

 

 

Esta formação trabalha as competências de quem faz o recrutamento dentro de uma empresa, 

aprendendo técnicas e procedimentos para selecionar e atrair candidatos, capazes de 

preencher cargos dentro da empresa, daí a importância de saber selecionar corretamente os 

colaboradores, investindo em profissionais capazes de recrutar e selecionar com eficiência.  

Identificar e selecionar os candidatos mais competentes para o cargo;  

Fazer anúncios de vagas, selecionar currículos e fazer entrevistas de emprego;  

 

No final deste curso os formandos deverão saber identificar técnicas adequadas para o 

recrutamento e seleção de talentos humanos a fim de integrar equipas de trabalho 


