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INTRODUÇÃO
O processo de recrutamento e seleção é um modelo de contratação ideal para as
empresas, porque sendo utilizado de maneira correta contrata pessoas eficientes
para o cargo a ser ocupado, a fim de proporcionar maior potencial para as mesmas,
utilizando assim o processo de recrutamento e seleção (CRUZ,2015). Baylão e
Rocha (2015), afirmam sobre a importância do processo de recrutamento e seleção
de pessoal na organização empresarial com o objetivo de ressaltar o benefício da
utilização dos Processos de Recrutamento e Seleção. O recrutamento envolve um
processo de acordo com a necessidade de cada organização. O início do processo
de recrutamento está na base das perguntas da entrevista, o indivíduo será préavaliado e com finalidade ver se está apto para o cargo. A melhor forma de contratar
um novo colaborador está na investigação de suas experiências em todos os
requisitos técnicos, ele é chamado para uma entrevista, e deve-se investigar o que o
candidato realmente conhece. (Marras,2016). Os questionamentos propostos neste
estudo foram: Quais os fatores essenciais utilizados no Processo de Recrutamento e
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Seleção para uma contratação de sucesso? Os funcionários da Cooperativa têm
ciência da importância de uma Seleção de qualidade? Com isso os objetivos dessa
pesquisa foram realizar a análise do processo que o gestor de Recursos Humanos
utiliza para uma contratação de sucesso, verificar os resultados alcançados e buscar
melhorias contínuas para a empresa ter sua equipe de qualidade. De acordo com
Kosachenco (2015), na hora de contratar a pessoa certa, as empresas e suas
parceiras de recrutamento desenvolvem as mais diferentes formas de captar
candidatos. As novas técnicas incluem desde envio de vídeos até jogos capazes de
traçar um perfil dos aspirantes. Pode ser um quebra-cabeça, jogo de dados, de
criação de desenho, etc. Depende muito do que a empresa está querendo propor
como desafio aos candidatos. Processos com filmagens visam analisar a pessoa pela
postura corporal, fala, criatividade e visão. O profissional responsável pela execução
do processo de recrutamento e seleção deve possuir em sua bagagem
conhecimentos plurais, que norteiam suas ações durante o processo. (Pedro,2015)
Raimundo (2016), afirma que as pessoas devem ser bem selecionadas e
posicionadas, não só porque contribuem para o funcionamento das organizações,
mas por constituírem também um significativo potencial para futuras substituições.
O que leva as empresas a investirem nesses métodos de Recrutamento e Seleção é
apostarem na qualificação e desenvolvimento de seus colaboradores de forma a
responder as exigências da empresa, do mercado interno e externo, prestando
serviço com profissionalismo que, de acordo com Silva (2017), o profissionalismo é a
chave para a construção do sucesso, sobrevivência e sustentabilidade das
empresas. Pretende-se, com este estudo, contribuir com informações que possam
levar à empresa argumentos eficazes de que se fazem urgentes e necessários para
aplicar o método de Processo de Recrutamento e Seleção para o aproveitamento de
seu quadro de funcionários.
METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa de natureza aplicada de análise descritiva que será
realizada em uma Cooperativa de crédito no município de Raul Soares, Minas
Gerais. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE
(2017), o Município de Raul Soares está situado na Zona da Mata de Minas Gerais,
com área de unidade territorial de 771 km². Possui 23.818 habitantes, com o salário
médio mensal dos trabalhadores formais de 1,8 salários mínimos, contando apenas
está cooperativa no ramo de atividade da cidade. Para alcançar o resultado será
utilizado o método de coleta de dados, que será realizada através de um questionário
aos gestores e colaboradores, relacionado ao tema “Recrutamento e seleção para
uma contratação de sucesso” na empresa em estudo. O instrumento de coleta de
dados empregado neste estudo foi o questionário. Gil (2014) define o questionário,
como “técnica de investigação composta por um conjunto de questões que serão
aplicadas às pessoas com o propósito de se obter informações. ” Os respondentes
participarão da pesquisa, após receberão a informação com os objetivos e assinarão
o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE. O instrumento de coleta de
dado será um questionário estruturado contendo 15 questões, os dados serão
coletados e analisados, posteriormente serão digitados os questionários no programa
Microsoft Office Professional Plus 2013 e realizada as análises estatísticas
descritivas. Os resultados serão apresentados na forma de tabela e gráficos.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
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Trata-se de uma pesquisa em andamento e os resultados parciais registram até o
momento a realização do levantamento bibliográfico.
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