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Processos de seleção

Mais informações

Game de negócios para
contratar a geração Y

Muito além do recrutamento tradicional
Métodos diferentes de seleção visam a acertar melhor na escolha do candidato, além de tornar o processo mais prático

PAINEL DE ESTÁGIO PARA DEFICIENTES

● Administração
Empresa do Centro oferece está-
gio para estudante de adminis-
tração. Excel, Internet e Word.
Lei de Estágio, vale-refeição e
chance de prorrogação.

● Administração
Empresa do Parque Ipê oferece
estágio para estudante de admi-
nistração de empresas. Benefí-
cios da Lei de Estágio. Assistên-
cia médica, cesta básica, chan-
ce de prorrogação e efetivação.

● Téc. em eletrônica e afins
Empresa da Freguesia do Ó ofe-
rece estágio para estudante de
eletrônica, eletrotécnica ou me-
catrônica. Benefícios da Lei de
Estágio e vale-transporte.

● Administração
Empresa da Barra Funda ofere-
ce estágio para estudante de
administração de empresas. Ex-
cel, Word, Internet e Outlook.
Benefícios da Lei de Estágio,
assistência médica e restauran-
te no local.

● Direito
Empresa do Pacaembu oferece
estágio para estudante de direi-
to. Benefícios da Lei de Estágio
e chance de prorrogação.

● Bibliotec. e história
Empresa de Cerqueira César
oferece estágio para estudante
de Biblioteconomia ou História.
Benefícios Lei de Estágio. Chan-
ce de prorrogação e efetivação.

Administração de empresas,

economia, direito, contabilidade,

psicologia, pedagogia,direito, estatísti-

ca, engenharia da computação,

sistemas da informação, ciências da

computação: Formação de 12/2011 a

6/2012, em Osasco, em todas as áreas

corporativas da instituição. Benefícios: auxí-

lio transporte, prorrogação e/ou efetivação.

Sem requisitos. Sigla: DAN/Bra

Engenharia de produção e materiais:

Formação de 12/2011 a 12/2012, em

Cotia (SP), na área de planejamento,

Benefícios: vale-transporte, vale-refeição,

assistência médica e odontológica,

prorrogação e/ou efetivação. Requisitos:

inglês intermediário; sigla: 63120/DAN.

Publicidade e Propaganda: Formação

de 12/2010 a 7/2011, no Jabaquara,

capital, nas áreas comercial e técnica.

Benefícios: vale-transporte e vale-refeição.

Requisitos: inglês avançado. Sigla:

76788/LI.

Matemática: Formação: 12/2011, no Jar-

dim Panorama, na área de cálculos. Benefí-

cios: vale-transporte e refeição no local.

Requisito: pacote Office. Sigla: 39049/LI.

Engenharia de alimentos: formação:

12/2010 a 12/2011; região: Anchieta, na

área de vendas. Benefícios: vale-transporte,

vale-refeição e assistência médica. Requisi-

tos: inglês intermediário. Sigla: 74004.

Propaganda e marketing, administra-

ção, publicidade e propaganda: Forma-

ção de 12/2011 a 12/2013, na Zona Sul, na

área de marketing. Benefícios: vale-trans-

porte, vale-refeição, Chance de prorrogação

e/ou efetivação. Requisitos: inglês fluente.

Sigla: 73649/PRI.

● Se as empresas estão usando
maneiras diferentes na hora de
contratar, os profissionais devem
seguir o mesmo caminho quando
o assunto é se promover. E a in-
ternet é uma das melhores ferra-
mentas para isso, segundo o au-
tor da tese Impacto da Comuni-
cação em Rede e nas Relações
de Trabalho, Armando Levy. “Te-
nha um blog, para contar sobre
sua vida profissional. O blog é
um grande currículo.” Outra fer-
ramenta que pode ser usada é o
vídeo, “Grave depoimentos sobre
suas experiências profissionais.
Assim a empresa analisa as qua-
lificações e a desenvoltura do
candidato.” /J.P.

Juliana Portugal

Olhar anúncio em jornal, enviar
o currículo, participar de proces-
so de seleção com vários candida-
tos e, se preencher a contento os
requisitos, finalmente ser admi-
tido. Este é o caminho tradicio-
nal para obter um emprego que,
na verdade, já não é mais tão tra-
dicional assim. Inovação tem si-
do a palavra de ordem também
no recrutamento e seleção de
candidatos.

A Vagas Tecnologia, empresa
de seleção online, acredita que já
não é só a área de Recursos Hu-
manos que deve bater o martelo
na hora de contratar. Por isso,
adotou, para escolher seus pró-
prios funcionários, um sistema
de fórum, no qual, na última eta-
pa de seleção, o candidato é en-
trevistado pelos profissionais da
área na qual trabalhará. “É um
processo mais longo, mas que,
ao fim, se obtêm informações
mais embasadas para escolher o
candidato realmente alinhado
com nossos objetivos”, diz o pre-
sidente da Vagas Tecnologia, Má-
rio Kaphan.

Os três melhores. As duas pri-
meiras etapas do recrutamento,
porém, continuam no formato
tradicional: análise do currículo,
entrevista com o RH. Só na últi-
ma etapa há a entrevista com os
gestores. “Os três melhores can-
didatos chegam a esta fase.” O
processo é usado desde julho do
ano passado e vale para vagas de
estagiário a gerente.

Segundo Kaphan, o uso da no-
va ferramenta se deve ao cresci-

mento da empresa, de 50% ao
ano, de 6 anos para cá. Só no ano
passado, o número de funcioná-
rios dobrou, de 40 para 80. “Nos-
so desafio era contratar mais e,
ainda assim, manter a cultura da
empresa, o espírito de pequeno
porte com a participação ativa e
diária dos funcionários.”

Kaphan acredita que o conta-
to prévio do candidato com os

prováveis futuros colegas é o pri-
meiro olhar de como essa pessoa
vai se inserir no grupo. Ele diz
que os funcionários que auxi-
liam na seleção recebem ante-
riormente o currículo e dados so-
bre o perfil da vaga. “Eles sabem
melhor do que ninguém as neces-
sidades do setor em que atuam.”

Com esse modelo, diz, os can-
didatos têm a chance de obser-

var que os funcionários da em-
presa são respeitados e também
suas opiniões sobre os demais, o
que possibilita que os novos per-
cebam a cultura participativa da
empresa.

Sabatina. O coordenador de in-
fraestrutura de Tecnologia da In-
formação da Vagas Tecnologia,
Galeno Garbe, foi contratado há

seis meses e passou por este pro-
cesso diferenciado de seleção.
“Eu me assustei um pouco, pois
a impressão é a de que seria saba-
tinado por várias pessoas, mas
após cinco minutos no fórum, o
clima era bem leve.” As pergun-
tas, diz, foram oportunas e a par-
ticipação de pessoas de sua área
propiciou que ele fosse avaliado
por quem conhece o setor, não

só por profissionais de RH.
Conforme Garbe, ao ser apro-

vado, ele se sentiu aceito mais
rapidamente, “como se tivesse
sido convidado por todos a traba-
lhar lá.” Com três meses de casa,
Garbe participou de um novo fó-
rum. Desta vez, do outro lado.
“Faço duas perguntas técnicas e
uma pessoal para conhecer mais
o candidato. A chance de este
modelo dar certo é bem maior.”

Só internet. Já o Posto Ipiran-
ga, do setor de combustíveis, ofe-
rece somente um caminho para
os candidatos: a internet. “O pro-
fissional se cadastra e em segui-
da faz um teste de matemática e
português e responde a pergun-
tas de perfil comportamental”,
diz a consultora de Recursos Hu-
manos da rede, Rossana Carrez.
O processo vale para as vagas de
vendedor, frentista, lubrifica-
dor, gerente de posto, gerente e
atendente de loja e assistente ad-
ministrativo. “Quando há uma
vaga, o selecionador acessa o
banco de dados e verifica quem
tem o perfil mais adequado para
aquela oportunidade.”

Segundo Rossana, além das
qualificações, o sistema rastreia
os profissionais que estão num
raio de 50 quilômetros do local
de trabalho. Só depois os candi-
datos são entrevistados pessoal-
mente. “Desde 2006 trabalha-
mos desta forma. Antes, a vaga
era preenchida por indicação ou
anúncio.” De acordo com Rossa-
na, a vantagem do processo é a
padronização do sistema, que
faz com que a seleção seja mais
rápida e fácil.

Não espere ser
chamado. Venda-se
na internet

Praticidade

Havia um selecionador
para cada dez
restaurantes
Modelo tradicional
com análise de
currículo e
entrevista
Anúncio e indicação

Cadastro no site.
Envio de sms pelo
celular
Entrevista na 3ª
fase feita por
futuros colegas
de trabalho
Cadastro no site

CIEE

N o Mc Donald’s, o
conceito de fast vai
além da comida. O
processo de recruta-

mento da rede para atenden-
te de restaurante, por exem-
plo, pode ocorrer no prazo má-
ximo de uma semana, ou até
menos, explica a gerente de
Recrutamento Ana Paula
Faiad. “O candidato cadastra
o currículo no site, onde é fei-
ta uma triagem diária. Se hou-

ver uma vaga para o perfil dele,
ele receberá um SMS pelo celu-
lar.” Conforme Ana Paula, o celu-
lar é o meio mais fácil para encon-
trar os candidatos: “Muitos não
checam o e-mail todos os dias.”
Caso o candidato, em geral jo-
vem, se interesse pela vaga, ele
deve confirmar a participação
no processo via internet. Depois
disso, num único dia, o candida-
to participará pessoalmente de
entrevista e dinâmica. “Essa eta-

pa dura no máximo duas horas.”
Ana Paula diz que a rapidez no

processo visa a beneficiar o can-
didato para que ele seja contrata-
do logo e não sofra com a ansie-
dade enquanto aguarda pela res-
posta. O modelo de seleção está
em vigor há dois meses, desde a
inauguração do Centro de Recru-
tamento da rede.

Centralização. “Antes, havia
um selecionador para cada dez
restaurantes. Não era um proces-
so centralizado. Hoje, está mui-
to mais ágil.” Ana Paula diz que,
em média, entre 300 e 400 aten-
dentes são contratados por mês
para trabalhar na capital.

A atendente da rede Danielly
Caroline Pereira, de 17 anos, está
há três semanas na empresa. Pa-
ra obter o primeiro emprego, ela
se inscreveu pelo site e, menos
de uma semana depois, recebeu

um SMS com o aviso de que ha-
via uma vaga para o seu perfil.
“Foi bem interessante esse mo-
delo de seleção, fiquei sabendo
na hora que a vaga surgiu.” Ou-
tra vantagem para a jovem é que
ela não tem internet em casa.

“Na hora que recebi a mensa-
gem, fui até uma lan house e
confirmei minha participa-
ção no processo. Se não fosse
assim, não teria como ir todos
os dias olhar meu e-mail e po-
deria até perder a vaga.” / J.P.

A Fundação Bienal e o CIEE fir-
maram parceria para a contrata-
ção e administração do progra-
ma de estágios para a 29ª Bienal
de São Paulo. Inicialmente, se-
rão selecionados 500 estudan-
tes das áreas de artes visuais,
arquitetura, design, letras, histó-
ria, geografia, filosofia, ciências
sociais e pedagogia. Eles serão
contratados como estagiários
por intermédio do CIEE e rece-
berão uma bolsa-auxílio de R$
20 por dia para custear transpor-
te e alimentação durante dois
meses, quando participarão de
um curso que os capacitará a
atuar como educadores de visi-
tas orientadas da Bienal. Com
carga horária de 140 horas, o
curso será realizado em parce-

ria com 24 instituições culturais
de São Paulo, em duas turmas,
das 9 às 13 horas e das 14 às 18
horas, no período de 30/4 a 23/6.
Ao término, 300 serão selecio-
nados para permanecer no pro-
grama e receberão um novo va-
lor de bolsa-auxílio e demais
benefícios previstos na Lei do
Estágio até o final do contrato,
em dezembro de 2010. Informa-
ções, tel. (0--11) 5576-7611.

Mc Donald’s é fast
também na seleção
Em no máximo uma semana, ocorre o processo
de recrutamento, seleção e contratação

JOSÉ LUIS DA CONCEIÇÃO/AE

Para atrair a geração Y – jovens
nascidos nos anos 1980 –, a
L’Oréal Brasil lançou o progra-
ma Reveal (www.reveal-thega-
me.com), um game de negócios.
“É uma ferramenta de recruta-
mento na qual o candidato passa

por cinco salas: marketing, finan-
ças, indústria e logística, comer-
cial e pesquisa e desenvolvimen-
to”, diz a gerente de Recrutamen-
to e Seleção da L’Oreal Brasil, Re-
nata Dourado. Em cada sala, o
jovem pode vivenciar situações

reais do dia a dia da empresa.
Quem se sair melhor pode con-

seguir uma vaga. Renata diz, po-
rém, que essa não é a única for-
ma de ingressar na empresa.
“Usamos os processos tradicio-
nais, mas o Reveal tem uma lin-
guagem inovadora.” No ar desde
o fim de janeiro, no exterior, 16
mil jovens já participaram. No
Brasil, a meta é chegar a 2 mil.

O estudante do último semes-
tre de administração da Universi-
dade Estadual do Ceará Marlon
Matos já completou o jogo. “No

começo fui levado pela curiosida-
de. Depois, fiquei bastante inte-
ressado em trabalhar na empre-
sa.” Ele jogou por quatro dias, no
período da tarde. Ao fim, rece-
beu uma avaliação da empresa.
“Eu me saí melhor nas áreas nas
quais quero atuar, como marke-
ting.” Até o momento, Matos é o
quarto colocado no ranking na-
cional. “Entro quase todos os
dias para ver se há atualizações
para melhorar minha classifica-
ção. Foi bom ter a chance de mos-
trar aquilo que sei.”

Fundação Bienal e CIEE se juntam
para contratação de estagiários

Mc Donald’s

Vagas Tecnologia

Postos Ipiranga

JOSÉ LUIS DA CONCEIÇÃO/AE

PARA CONCORRER ÀS VAGAS, CADAS-

TRE-SE EM WWW.CIEE.ORG.BR. ATENDI-

MENTO AO ESTUDANTE, TEL. (0--11)

3046-8211; ATENDIMENTO A EMPRESAS,

TEL. (0--11) 3046-8222.

Antes

Via celular. Danielly soube por SMS do interesse da rede

Recém-escolhido. Há seis meses na empresa, Galeno Garbe foi contratado após passar por entrevista coletiva
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Text Box
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