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RESUMO 

O presente trabalho ilustra a importâcia que a tarefa de Recrutamento e Seleção, 

disponibiliza aos solicitantes, gestores, profissionais da área, as mais variadas formas de 

recrutar e seleccionar. Há necessidade de se analisar o cargo/função, preparar-se para  

entrevista, verificar quais testes identificarão os aspectos almejados. Nos processos de 

Recrutamento e seleção deve haver por parte do entrevistador, conhecimento da vaga, 

requisitos báscios definidos, além de total conhecimento sobre a cultura da organização, ao 

qual se pretende recrutar candidatos.  

Para a vaga ser preenchida necessita-se da tranquilidade e paciência por parte dos 

interessados, para que boa contratação seja feita e alcançar o resultado esperado. A tarefa 

de Recrutamento e Seleção é de suma importância e possui grande responsabilidade dentro 

da organização, pois é o serviço que tem o primeiro contato com o futuro colaborador. 

Devido à importância deste serviço na organização, reúne-se a visão de alguns 

autores nesta pesquisa bibliográfica. Este trabalho tem como objetivo ser uma mais-valia 

para melhorar o conhecimento e entendimento do serviço, mostrando opções na forma de 

contratar até a eficácia de uma contratação. 

 

 

Palavras-Chaves: Recrutamento; Seleção; Organização; Pessoas; Vagas  
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ABSTRACT 

 

 This studies illustrates the importance of the task of Recruitment and Selection, 

offers to applicant managers, professionals, the various forms of recruiting and selecting. 

There is need to examine the role/function, prepare for interviews, check which tests 

identify the desired aspects. In the process of recruitment and selection should be by the 

interviewer, job knowledge, basic requirements defined, and total knowledge about the 

culutre of the organization, which aims to recruit candidates. 

For the vacancy needs to be filled up the tranquility and patience on the part of 

interested, so good hiring is done and achieve the expected result. The task of recruitment 

and selection is very important and has great responsability within the organization, as is 

the servisse that has the first contact with future collaborator. Due to the importance of this 

service organization, meets the view of some authors in this literature. This paper aims to 

be an asset to improve the knowledge and understanding of the servisse, showing options 

as to hire the effectiveness of a hiring 

 

 

 

 

 

Key Words: Recruitment, Selection, Organization, People, Jobs 
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INTRODUÇÃO 

 

 O tema deste trabalho intitula-se Recrutamento e Selecção dos Recursos Humanos 

e insere-se na disciplina de Gestão dos Recursos Humanos. Actualmente o recrutamento e 

seleção de pessoal reveste-se de particular importância nas organizações, por ser uma 

acção que atinge diretamente uma organização, independentemente da sua dimensão, uma 

vez que estas duas tarefas se fazem necessárias desde a admissão até o desligamento do seu 

funcionário.  

Por isso, uma das responsabilidades do Sector de Recursos Humanos é formar um 

quadro de pessoal motivado e competente, o que justifica, o desenvolvimento deste tema. 

A análise do potencial humano, cobrindo o Recrutamento, Seleção e socialização dos 

colaboradores; a Gestão de carreiras, despedimentos, transferências, promoções, reformas 

e "outplacement
1
" são pontos particulares que aportam informação essencial à Gestão dos 

Recursos Humanos. 

Outro motivo para escolha desse tema é o meu gosto em relacionar com as pessoas. 

A ideia da realização deste trabalho, vem desde muito cedo, isto é, no início do curso já 

perspetivava realizar o trabalho fim de curso, na área de recursos humanos. Após ter 

estudado a disciplina “Gestão de Recursos Humanos” identifiquei-me com o subsistema 

recrutamento e seleção por ser a área responsável pelo sucesso ou fracasso de qualquer 

empresa, porque escolhendo pessoa errada para ocupar um determido cargo/função pode 

                                                           
1
 Outplacement -  è uma solução profissional, elaborada com objectivo de conduzir com dignidade e res 

peito os processo de demissão nas companhias/empresas. É um sistema de ganha-ganha, que busca o 

beneficio de todos os envolvidos. 
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trazer grande constrangimento para a empresa, sabendo que as organizações são 

constituidas por pessoas. 

A revisão da bibliografia específica sobre esta matéria provocou a formulação do 

problema, contido na seguinte pergunta de partida: Que estratégia para atrair profissionais 

qualificados e garantir competências, num contexto empresarial e profissional de 

competitividade e produtividade? 

      Para a consecução dos objectivos propostos, científica e metodologicamente 

realizaram-se as seguintes tarefas: 

       Revisão do marco teórico onde se fez a consulta de refrencias bibliograficas, livros e 

recorrendo a sites de internet; 

         A metodologia aplicada, debruçou-se sobre a pesquisa exploratória e descritiva. Esta 

pesquisa caracteriza-se com “um estudo de caso” aplicado na empresa TRANSCOR SV - 

SA, Mindelo em São Vicente. A pesquisa é sustentada por uma abordagem quantitativa e 

intercalada com uma abordagem qualitativa. 

A população utilizada no estudo foi constituída por 133 funcionários, que actuam 

em todos os departamentos e serviços.  O inquérito debruçou-se sobre  a mesma população.  

Todavia, não sendo possível realizar questionários a todos os trabalhadores, 

aplicou-se o mesmo a 30 trabalhadores entre condutores, pessoal de escritório e oficina, 

número esse que espelha a realidade do estudo. 

Foi utilizado como instrumento de recolha de dados um questionário direcionado 

aos colaboradores da empresa com 11 perguntas, questões introdutórias comuns e uma 

entrevista ao Presidente do Concelho de Administração com 13 perguntas. 
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As questões introdutórias se referiram aos seguintes aspectos: Habilitações 

litérárias, tempo de serviço e sexo, as comuns se referiram as questões que se relacionam 

com o processo de recrutamento na empresa. 

            Para recolha de dados o PCA encarregou-se pessoalmente em informar as Chefias 

do levantamento de dados na empresa através da aplicação de um questionário 

            Neste estudo foi utilizado o programa estatístico SPSS 17.0  e excel para tratamento 

de dados. Com base nos resultados de cada questionário, os dados foram analisados para se 

chegar a uma conclusão sobre o processo de recrutamento e seleção de pessoal na empresa. 

          Este trabalho tem como objetivo geral analisar o processo de recrutamento e 

selecção de pessoal na empresa Transcor – SA e como objetivos específicos, i) verificar 

como a Empresa preenche as vagas; ii) Identificar os passos seguidos no processo de 

recrutamento e seleção; iii); Fazer o levantamento dos requisitos exigidos para 

preenchimento de uma vaga; iiii) Conhecer e analisar os testes de seleção aplicados na 

Empresa; 

        A formulação deste trabalho teve como base formal as seguintes hipóteses: 

Será que existe na empresa TRANSCOR SV- SA, quadros suficientemente qualificados 

para desencadear um processo de recrutamento e seleção? 

No processo de recrutamento e seleção de pessoal, será que existem medidas e políticas 

adequadas para encontrar candidatos ideais para preenchimento das vagas? 

É realizado o processo de seleção interno? Em que se baseia? 

       O trabalho encontra-se estruturado em quatro capítulos. No primeiro capítulo faz-se 

uma resenha histórica dos Recursos Humanos onde pode-se demonstrar o desenvolvimento 

de cada época, ou seja Industrial Clássica, Neoclássica e a era da Informação e 
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demonstração de como se prepapara o processo de recrutamento e selecção, indicando 

passos importantes desta fase, o processo de Recrutamento e selecção em si, critérios de 

recrutamento e selecção, os objectivos do recrutamento e a seleção face à gestão de 

recursos humanos. 

O segundo  capítulo  intitulado Recrutamento de Pessoal, fez-se o retrato de 

pontos importantes sobre essa tarefa como conceitos, etapas, formas, vantagens, 

desvantagens e fontes. 

O terceiro capítulo  fala-se da  Selecção de pessoal  anunciando alguns conceitos e 

métodos. 

Por fim o  quarto capítulo com forte incidência sobre um estudo de caso, analisou-

se dados permitindo tirar conclusões do trabalho, com particular atenção para as hipóteses 

teóricas levantadas. 
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CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

O presente trabalho consiste em explicar alguns aspetos importantes do processo 

recrutamento e seleção de pessoal. Também há uma confrontação prática atravez do estudo de 

caso efectuado na Transcor.  

Embora nos dias de hoje ainda muitas empresas não estão preparadas para encontrar 

quadros qualificados no mercado de trabalho, ou seja para capacitar seus próprios 

colaboradores para um bom desenvolvimento e sucesso da empresa. 

Os serviços de recursos humanos foram criados precisamente para dar às empresas o 

apoio necessário, colocando o homem certo no lugar certo. É fulcral para o desenvolvimento, 

para qualquer empresa o processo seletivo é a porta principal para o sucesso, e para isso é 

preciso ter um bom planeamento e conhecimento dos gestores de Recursos Humanos. 

No que tange ao recrutamento de pessoal envolve, assim, à semelhança de outros atos 

de gestão, uma decisão que supõe coragem para assumir a hipótese de falar e para não fugir às 

suas responsabilidades quando os erros acontecem, num domínio em que estes se pagam caro, 

não só em termos económicos, mas também, em consequências sociais e humanas. No entanto, 

apesar das numerosas e subjetivas variáveis envolvidas, é possível desejável minimizando os 

riscos, recorrendo a técnica de seleção fiáveis. 

                Em Cabo Verde ainda encontramos muitas empresas de grande dimensão que não 

tem um serviço ou departamento de recursos humanos. A maioria adota uma tipologia de 

Gestão de Recursos Humano virada pela linha de orientação da gestão Administrativa de RH. 

Não existe um departamento de RH e não existe ninguém dedicado exclusivamente às 

atividades relacionadas com função Recursos Humanos. A função é atribuída a colaborador da 

área administrativa. 
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O objetivo primordial é demonstrar ao longo deste trabalho algumas etapas cruciais 

para o processo de recrutamento e seleção utilizados para atrair quadros qualificados para as 

áreas pretendidas, ajudando desta forma para um bom crescimento das empresas. 
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CAPÍTULO I – RECRUTAMENTO E SELECÇÃO 

 

1. O PRESENTE/PASSADO E FUTURO 

 

De acordo com Idalberto CHIAVENATO (2004: 41,42) o século XX, pode ser 

caracterizado por três épocas distintas, como sendo a Industrialização Clássica, a Neoclássica e 

a era da Informação. Essas referidas épocas trouxeram diferentes abordagens de liderança 

organizacional, com três etapas distintas, como sendo a Industrial, a de Recursos Humanos e a 

de Gestão de Pessoas, estando cada abordagem ajustada aos padrões da sua época, à 

mentalidade predominante e às necessidades das organizações. Segundo o mesmo autor passa 

depois a explicar a seguinte:  

1.1. Pessoal/relação industrial, Recursos Humanos e Gestão de Pessoas 

 

Relativamente ao primeiro sublinha-se as seguintes ideias: 

Na Industrialização clássica surgem os antigos departamentos de pessoal e, 

posteriormente, os departamentos de relações industriais. Os departamentos de pessoal 

eram órgãos destinados a fazer cumprir as exigências legais a respeito do emprego: 

admissão através de contrato individual, anotação em carteira de trabalho, contagem das 

horas trabalhadas para efeito de pagamento, aplicação de advertência e medidas 

disciplinares pelo não-cumprimento do contrato, contagem das férias etc.  

  Com o tempo, os departamentos de relações industriais assumem o mesmo papel 

acrescentando outras tarefas como o relacionamento das organizações com os sindicatos e 
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a coordenação interna com os demais departamentos para enfrentar problemas sindicais de 

conteúdo reivindicatório. Os departamentos de relações industriais se restringem a 

atividades operacionais e burocráticas, recebendo instruções da cúpula sobre como 

proceder. As pessoas são consideradas apêndice das máquinas e meras fornecedoras de 

esforço físico e muscular, predominando o conceito de mão-de-obra. 

Quanto aos Recursos Humanos refere os seguintes aspetos:  

Na Industrialização Neoclássica, surgem os Departamentos de Recursos Humanos 

(DRH) que substituem os antigos departamentos relações industriais. Além das tarefas 

operacionais e burocráticas, os chamados DRH desenvolvem funções operacionais e 

táticas, como órgãos prestadores de serviços especializados. Cuidam do recrutamento, 

seleção, formação avaliação, remuneração, higiene e segurança no trabalho e de relações 

trabalhistas e sindicais, com critérios de centralização e monopólio dessas atividades.  

Finalmente considera a terceira era como a de Gestão de Pessoas, ou seja a da 

Informação, surgem as equipas de gestores de pessoas, que substituem os departamentos de 

recursos humanos e de gestão de pessoas. As tarefas operacionais e burocráticas são 

transferidas para terceiros através da terciarização, enquanto as atividades táticas são 

delegadas aos gerentes de linha em toda a organização, os quais passam a ser os gestores 

de pessoas. As equipas de RH proporcionam consultoria interna, para que a área possa 

assumir atividades estratégicas de orientação global, perspectivando melhorias e ao destino 

da organização e seus membros. As pessoas  - de agentes passivos que são administrados – 

passam a constituir a autonomia devido à forma como eram geridas, e ajudam a 

administrar os demais recursos organizacionais. As pessoas passam a ser consideradas 
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como parceiros de organização que tomam decisões a respeito das suas actividades, 

cumpre metas e alcançam resultados previamente negociados e que servem o cliente no 

sentido de satisfazer suas necessidades e expectativas.  

Uma das maiores vantagens detetadas na era da Informação, é a valorização e 

reconhecimento da importância dos RH na empresa. Deixou de ser um desafio e passou a 

ser vantagem competitiva para as organizações bem-sucedidas.  

Ainda seguindo os preceitos do mesmo autor interroga-se do que está acontecendo 

com a ARH? Chegou-se a uma simples conclusão da adaptação  na ARH aos novos 

tempos. Como? De uma maneira ampla e irreversível. Ela está deixando de ser ARH para 

se transformar em Gestão de Pessoas. De uma área fechada, hermética, monopolística e 

centralizadora que a caracterizavam no passado, a moderna ARH está se tornando uma 

área aberta, amigável, compartilhadora, transparente e descentralizadora. 

 

1.2. Conceito Recrutamento e Selecção  

De acordo Cardoso, A.  (2001, pág. 14) “Recrutamento e seleção é um processo 

encadeado de procedimentos que culminam na decisão final de escolha do candidato que 

irá desempenhar a função disponível”, devendo ser precedido de ações tendentes à 

identificação e caracterização do posto de trabalho a preencher, atuação fundamental e que 

condiciona todos os passos seguintes. 

 Quer o processo de recrutamento e seleção, que se seguirá, venha a ser 

desenvolvido diretamente pela empresa quer através de empresas externas de recrutamento 
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e seleção, esta é uma fase que envolve uma decisão estratégica que deverá, 

necessariamente, ser assumida e seguida de perto ao mais alto nível da empresa. 

 Assim, antes de iniciar o processo de recrutamento propriamente dito, deverá 

interrogar-se sobre várias questões, a primeira das quais, e a mais fundamental, é se a 

necessidade existe. 

 Confirmada a necessidade, as questões seguintes têm a ver com o conteúdo da 

função, ou seja, quais os objetivos que o seu titular vai prosseguir ou quais as missões que 

lhe serão atribuídas, principais tarefas, posição no organigrama da empresa, principais 

constrangimentos, contrapartidas remuneratórias, etc. 

 Equacionará, finalmente, qual o perfil da função ou seja quais as competências 

profissionais, características de personalidade e motivações que os candidatos deverão 

exibir para responderem às exigências da função. 

As ações a desenvolver relativamente à preparação do processo de recrutamento e 

seleção processam-se, assim, de acordo com a seguinte sequência (fig 1): 

 

 

 

 

Figura 1- Esquema do processo de recrutamento e seleção 

Fonte: (CARDOSO, 2001) 

 

Identificação 

da Necessidade 

Descrição 

da Função 

Definição do 
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Identificação da Necessidade: A contenção de custo, a racionalização dos efectivos, a 

polivalência dos empregados, a adoção das novas tecnologias, é hoje factores decisivos 

para garantir uma posição concorrencial favorável numa economia cada vez mais global e 

competitiva ou mesmo para assegurar a sobrevivência da empresa. Não será, pois, 

seguramente, facilitada ou de forma menos reflectida, que irá equacionar a criação de 

novos postos de trabalho ou mesmo a simples substituição de colaboradores, sem ponderar 

a rentabilidade da decisão, fazendo-a passar pelo crivo do custo-benefício. 

 Questionar-se-á, por conseguinte, se a função ainda se justifica, se as tarefas que 

envolve podem ser distribuída por outros elementos da equipa ou reequacionadas com a 

introdução de novas tecnologias, se é preferível admitir alguém, subcontratar ou recorrer a 

outsorcing
2
. Poder-se-á por exemplo, perguntar se a saída de uma secretária não poderá ser 

colmatada com a atribuição a outros empregados das suas tarefas, atribuindo-lhes 

equipamento informático com os programas necessários, seria em vez de contratar mais 

um motorista, preferir antes recorrer a empresas de transportes para suprir pontuais 

acréscimos de trabalhos. Equacionará, igualmente, a validade das motivações da hierarquia 

que solicita um novo elemento e que poderá não integrar razões atendíveis. Com efeito, 

derivado de uma gestão menos eficiente, pode haver quadros sobre ocupados, isto por falha 

na delegação de tarefas. Assim colaboradores desmotivam por insuficiente partilha de 

responsabilidades ou chefias que medem o seu poder pelo número de pessoas que dirigem.  

                                                           
2
 Outsorcing – trata-se de contratar uma entidade exterior à empresa para executar serviços 

estratégicos que não produzem valor acrescentado para os clientes), em vez de produzir 

internamente. 
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Seguramente, nestes casos, uma admissão viria, apenas, engrossar o número dos 

desmotivados e subaproveitados. 

Descrição da Função: Confirmada a necessidade ou, pelo menos, admitida a sua hipótese, 

uma vez que após a análise que se segue a sua convicção será, seguramente, mais clara e 

mais fundamentada, deverá proceder à descrição da função ou seja à sua identificação 

escrita, para ser mais objetiva a apreciação do posto de trabalho que deseja preencher. 

A descrição da função é, assim, a exposição objetiva e detalhada do posto de 

trabalho, a sua “fotografia”, implicando, nomeadamente, o levantamento dos seus objetivos 

e tarefas que lhe estão associadas, o seu exercício, enquadramento remuneratório, etc.. 

Deve responder a questões como: o que faz o trabalhador, seu titular? Como o faz? 

Com que objetivos? Em que condições o faz? Por forma a, posteriormente, numa segunda 

fase, poder equacionar o perfil da função. 

Para conseguir este objectivo é desejável fazer intervir o ainda titular da função ou 

o anterior e o respectivo superior hierárquico, a quem pedirá que descrevam o principal 

objectivo, da função, principais missões e tarefas que lhes estão associadas, perspetivas de 

desenvolvimento etc., já que a confluência de interesses de ambos ajudará a precisar o 

conteúdo do posto de trabalho e seus limites. 

Após uma desejável apreciação crítica, procederá à redação final da função, 

procurando enquadrá-la na ligação às outras que está associada, nos objetivos do sector em 

que está inserida e na estratégia global da empresa. 



  
  

“ Recrutamento & Selecção de Pessoal” 

   Estudo de Caso: Página 15 
 

 

Curso de Organização e Gestão de Empresas 

Departamento de Ciências Económicas e Empresariais 

 

A descrição da função é diferenciada por CARDOSO (2001:14) pelos seguintes 

itens: 

O título da função: O título é a identidade da função, o nome que o seu titular vai 

identificar como a sua profissão devendo ser coerente com o conteúdo e ter em conta as 

designações consignadas nos acordos coletivos de trabalho em vigor na empresa ou no 

sector. 

A sua importância decorre, não só do facto de poder estar em termos de contração 

colectiva associado a determinado quadro remuneratório e enquadramento jurídico, como 

do estatuto que confere ao seu titular, quer no interior da empresa quer na sociedade em 

geral. Com efeito, num mundo mediatizado, como aquele em que vivemos, o estatuto 

profissional assume um revelo bastante assinalável, sendo importante que seja sentido 

como factor valorizante. 

Dificilmente alguém em sociedade gostará de ser identificado como contínuo 

escolar, engraxador de sapatos ou caixeiro-viajante, conferindo estatuto bem diferente a 

identificação destas profissões como auxiliar de ação educativa, técnico de conservação de 

calçado ou técnico de vendas). Naturalmente que esta regra se aplica, também, a outras 

profissões em que a diferença de estatuto não seja tão abismal e caricatural, sendo, 

igualmente, importante para cativar potenciais candidatos no mercado de emprego. 

Análise e descrição da função permite o seguinte: 

 Fornecer informação para o recrutamento; 

 Determinar o perfil do candidato e apoiar a elaboração dos testes de seleção; 
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 Fornecer aos programas de formação; 

 Fornecer informação para a qualificação de funções, onde se determina a 

posição (valor) relativa de cada função; 

 Orientar a chefia com os colaboradores, e servir-lhes de guia; 

 Fornecer dados  sobre Higiene e Segurança no trabalho; 

 Gerar informação fundamental para a avaliação de desempenho; 

Para além destes objectivos, análise e descrição de função permite que a gestão 

comunique a direção da organização e que os colaboradores percebem onde se enquadra na 

organização. 

O enquadramento orgânico: permite estabelecer com clareza qual o contexto de trabalho 

do seu titular da empresa, contribuindo, assim, para evitar equívocos, já de si sempre 

difícil, gestão das relações institucionais. Deverá, assim, precisar nomeadamente: 

 O seu posicionamento no organigrama da empresa, o que refletirá a sua 

importância relativa e nível de decisão; 

 A sua posição hierárquica, ou seja, de quem depende e quem eventualmente, 

chefia; 

 Quais as relações funcionais que deverá manter, ou seja quais as interligações 

existentes entre esta função e as restantes, que objetivos têm em comum, em que é 

que se complementam. 
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Conteúdo da função: O conteúdo da função é constituído pelas principais missões ou 

atividades em que se decompõe, às quais se associa um determinado número de tarefas e 

responsabilidades e que visam, conjuntamente, a prossecução do objetivo geral que lhe está 

cometido. Permite, assim sem construir uma lei cega e rígida, objetivar procedimentos e 

balizar o campo de ação do seu titular e garantir que a hierarquia tem o mesmo campo de 

referências, contribuindo para uma avaliação mais objetiva. 

Não deve, no entanto, ser entendido como uma norma rígida de procedimentos, 

onde não resta espaço para a iniciativa, para a criatividade e para o desenvolvimento, mas 

de uma forma aberta, evolutiva e em que a inovação seja possível. A mudança de titular da 

função, que se perspetiva com a possibilidade de recrutamento, é, aliás, uma ocasião ótima 

para olhar criticamente para o conteúdo da função e introduzir as alterações desejáveis. 

As contrapartidas remuneratórias: As contrapartidas remuneratórias constituem uma 

matéria muito sensível que requer particular atenção, não só porque têm que ser 

suficientemente motivadoras para atrair candidatos que considerem que a eventual 

mudança de emprego se justifica, mas também porque não podem gerar desequilíbrios 

pronunciados na equipa ou sector em que se vai inserir, que gerem desmotivação ou 

insatisfação nos restantes empregados, isto para candidatos que se encontram a trabalhar e 

pretendam mudança, mas também o mesmo efeito poderá ter para candidatos 

desempregados a procura do emprego. 
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Há, pois, que encontrar equilíbrios entre as práticas da empresa, a situação concreta 

dos empregados em funções similares e os quadros remuneratórios existentes no mercado 

de trabalho. 

Em empresas de grande dimensão existem, geralmente, grelhas remuneratórias e 

pacotes de benefícios complementares estabelecidos pelo que a base para definir 

vencimentos está criada à partida, embora deva imperar alguma flexibilidade para os 

necessários ajustamentos à realidade do mercado. Nas empresas de menor dimensão ou em 

que estas regras não estejam à partida definidas, para além da análise do mercado de 

emprego e das práticas da empresa, há que considerar, também, os acordos coletivos de 

trabalho existentes no sector.  

Uma vez que o processo de recrutamento envolve uma componente negocial, em 

que poderão existir cedências recíprocas, deverá existir a possibilidade de gerir a fixação 

das contrapartidas remuneratórias com alguma flexibilidade pelo que, mais do que fixar 

um valor, será preferível, pelo menos para profissões menos estandarizadas, encontrar 

margens remuneratórias que facilitem a negociação. 

Dada a sensibilidade, já referida, desta matéria, deverá chegar a conclusões bastante 

claras e precisas sobre montantes brutos e líquidos, valor dos prémios e outros benefícios 

de forma a não lhe restarem quaisquer dúvidas, que introduzam, logo à partida, fatores de 

desconfiança nos candidatos ou que gerem surpresas desagradáveis necessariamente 

desestabilizadoras da relação com a empresa. 
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As condições físicas e materiais: Nesta rubrica descreverá todas as condições envolventes 

à situação do trabalhador, ou seja, os condicionamentos inerentes do posto de trabalho, 

salientando nomeadamente: 

 Tipo de contrato: a termo ou sem termo, a tempo inteiro ou parcial; 

 Duração d o período experimental; 

 Horário de trabalho: duração, flexibilidade, trabalho suplementar; 

 Local de trabalho, mobilidade geográfica, deslocações; 

 Constragimentos físicos: condições de trabalho (luz artificial, trabalho exterior, uso 

de farda, exigências de apresentação, trabalho sempre em pé ou sentado, 

permanência face a terminal de computador...). 

Definição do perfil psicoprofissional da função: estabelecidas as bases gerais da função 

há, agora, que defenir o seu perfil psicoprofissional, ou seja, o conjunto dos requisitos, 

quer ao nível das competências profissionais quer das características pessoais e 

motivacionais, que lhe estão associados e que constituem a base para identificar o seu 

futuro titular. 

 Será construído a partir da análise dos conteúdos da função e complemento com 

uma reflexão sobre o tipo de formação e experiência profissional requeridos para possuir 

as motivações que pressupõe. 
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Trata-se obviamente de estruturar o perfil ideal do qual, posteriormente, se aproximarão 

com maior ou menor grau de sintonia os candidatos reais, sendo certo, à partida, que 

dificilmente poderã contar com cópias tiradas a papel químico. 

 Assim, pase embora o rigor que deverá perseguir e a preocupação em não subtrair 

ao perfil traços fundamentais, deverá ter em conta a realidade do mercado de trabalho para 

não  conceber perfis tão distantes que afastem, à partida, a possibilidade de encontrar 

candidatos. Também aqui se aplica o provérbio “o bom é inimigo do otimo” 

Será pois, com realismo e mesmo com algumas dose de pragmatismo, que ponderará o 

perfil da função, sendo, em cada momento, optar entre o que é fundamental e o que é 

acessório, já que há competêcias e características pessoais que não coexistem 

simultaneamente que são, eventualmente, contraditórias. Não poderá pedir uma longa 

experiêcia profissional a um jovem, com elevado dinamismo e iniciativa a alguém que 

silmultaneamente, terá que desempenhar uma actividade muito repetitiva ou um forte 

índice de extroversão numa função desenvolida essencialmente de forma isolada. 

 Terá, finalmente, em conta as perspectivas de desenvolvimento da função ou de 

carreira para o titular da mesma, por forma a identificar potencialidades, consignadas no 

perfil, consonantes ou que não inviabilizem as possibilidades de evolução referidas, tendo, 

contudo, presente que há, também, competências que se adquirem e desenvolvem com o 

exercício da função. 
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1.3.  Objetivo do Recrutamento e Seleção 

 

Para (SOUSA, et al 2006:54).), É vulgar tratar esta prática de Recursos Humanos 

de forma separada, olhando, isoladamente, ora para o recrutamento ora para a seleção. 

Porém, é nosso entendimento que, enquanto não haja organizações dispostas a sinalizar-se 

no mercado como potenciais contratantes sem que efetivem a sua intenção, expondo a sua 

imagem corporativa e despendendo recursos, e porque o recrutamento e a selecção são 

apenas duas etapas do mesmo processo, abordá-las-emos de forma conjunta. 

Importa nesta altura dizer o óbvio: o Recrutamento e Seleção têm custos, directos e 

indirectos. Custos inerentes ao processo propriamente dito e custos de rotatividades ou da 

manutenção de colaboradores inadaptados decorrentes de selecção inadequadas. É, por 

isso, desse ponto de vista, uma práctica muito importante e que deverá merecer particular 

atenção por parte da gestão. A correcta adequação da estratégia (critérios, formas, fontes e 

métodos de seleção) aos objetivos é fundamental. A sua importância é tanto maior quando 

mais estratégica for a função em causa. Aliás, a admissão de um novo colaborador não 

deverá ser motivada por uma necessidade de momento, mas enquadrada estrategicamente.  

No quadro nº1 passa a presenta-se algumas consequencia da contratação 

inadaquada de colaboradores 
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Tabela 1- Consequências da contratação inadequada de colaboradores 

 

 

TEMPO E ESFORÇO 

 Os colaboradores recém-contratados que demonstram um mau 

desempenho exigem um maior acompanhamento que os 

restantes. 

 Os colaboradores recém-contratados que demonstram um mau 

desempenho interferem com o trabalho de equipa e requerem 

maior esforço de formação. 

PRODUTIVIDADE  Os colaboradores com melhor desempenho não apreciam estar 

mesma equipa de colaboradores com baixo desempenho. 

CRIATIVIDADE  Os colaboradores com pior desempenho produzem menos 

ideias. 

 Caso estes sejam chefias, bloqueiam ideias porque não as 

entendem. 

IMAGEM E RELAÇÕES 

PÙBLICAS 

 Os colaboradores recém-contratados que demonstram um mau 

desempenho dão uma imagem negativa perante os 

concorrentes e perante os seus colegas. 

 Uma elevada rotação de pessoal dá imagem negativa aos 

candidatos a emprego. 

SUBSTITUIÇÃO DE 

PESSOAS 

 Os colaboradores recém - contratados que demonstram um 

mau desempenho tende a ter um nível mais elevado de 

absentismo. 

 Os colaboradores recém- contratados que demonstram um 

mau desempenho necessitam de mais formação. 

 São necessários mais colaboradores para “cobrir” o período 

que medeia a saída e a admissão de novos colaboradores para 

subsumir os colaboradores que saíram por mau desempenho. 

CUSTO ADICIONAIS  Existe o custo do recrutamento de novos colaboradores que 

seriam por mau desempenho. 

 Os colaboradores recém- contratados que demonstram um 

mau desempenho cometem mais erros e provocam 

reclamações. 

TEMPO E IMAGEM DO 

DEPARTAMENTO DE 

RECURSOS HUMANOS 

 Responsabilidade extra para disciplinar e desvincular os 

colaboradores com mau desempenho. 

 Trabalho suplementar no recrutamento de novos colaboradores 

que substituam os que demonstraram mau desempenho. 

 Uma seleção deficiente reflete-se no departamento 

Fonte: Adaptado de Sullivan (1997), in Tyson, S. E York, A. (2005) 
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Vejamos então os objectivos. Se podemos considerar, por princípio geral, como 

objectivos finais do processo de recrutamento e selecção, tal como são definidos por 

SEKIOU et al. (199). 

a) O fornecimento à organização de Recursos Humanos necessários de forma a 

considerar a eficácia organizacional, garantindo ao candidato iguais oportunidades de ser 

escolhido para o posto a ocupar; b) garantir que o selecionado ocupará o lugar que mais lhe 

convém a si e à organização. A verdade é que esta perspectiva não é completamente 

verificável em todos os casos, na medida em que não contempla uma variedade de 

situações cada vez mais frequentes. 

Nem todos os processos de recrutamento e selecção envolvem mais que um 

candidato, pelo que a questão da igualdade de oportunidades nem sempre se coloca e, 

mesmo assim, são frequentes os casos em que, mesmo com mais que um candidato, essa 

questão da igualdade de oportunidades não é critério relevante para o contratante. 

Os objectivos da prática devem ser centralizados em questões bem mais habitual 

como garantir, por esta via, a aquisição de competências que colmatem, ou antecipem, um 

déficit existente na organização; passe esse déficit por ser uma necessidade de maior 

eficácia ou eficiência, de mais inovação, todas elas ou outras ainda. 

A questão da igualdade de oportunidades que SEKIOU et al. (1993) incorporam na 

sua leitura é, em teoria, salvaguardada pela lei e, objectivamente, representa uma prática 

embrionária de comportamento de cidadania organizacional.  
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Esta é fortemente recomendável, até porque revela um cuidado particular com 

efeitos colaterais, pela abertura ao exterior que esta prática promove, que devem ser 

inteligentemente aproveitados em favor da organização:  

É evidente que, melhor for o trabalho feito na fase de recrutamento, procurando 

uma elaboração de meios e técnicas que visem garantir que a organização recruta os 

melhores, identificar os melhores candidatos ao mais baixo custo possível e/ou, no limite, 

ser capaz de atrair candidatos, tanto melhor será o resultado final. 

Depois evidentemente, o processo é condicionado por vários factores (Mathevet e 

Saint-germain, in Weis 2001), como o recrutamento deve ser feito para o curto ou longo 

prazo, as normas sociais da organização, o mercado de oferta de mão-de-obra para as 

competências requeridas e a preferência da organização em apostar em competências 

técnicas ou competências sociais. Quanto a este último fator deve-se acrescentar que 

organizações que desenvolvam uma estratégia de desinvestidura optam por privilegiar as 

competências sociais e de raciocínio, certos de que a organização lhes ensinará, para lá 

disso, tudo o que o candidato necessitar de mobilizar no trabalho. 

Mais pragmaticamente, porém, pode-se afirmar que o recrutamento e seleção são 

desencadeados em face das necessidades do seguinte tipo: 

 Substituição do colaborador;  

 Criação de um novo cargo; 

 Aquisição de novas competências; 
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 Reforço de competências já existentes; 

 Introdução/criação de um novo produto/serviço; 

 Alteração de produto/serviço existente; 

 Introdução de novas tecnologias; 

 Reorganização do trabalho; 

 Reforço estratégico da empresa; 

1.4 Critérios de Recrutamento e Seleção 

 

Para (SOUSA, et al 2006:57), Dependendo da estratégia da organização, face ao 

recrutamento e seleção e ao acolhimento e integração, ser de investidura (reforço das 

experiências anteriores e das competências técnicas do candidato) ou de desinvestidos 

(reforço das competências sociais e formação técnica e de negócio dada no seio da 

organização) e, igualmente, condicionados à função para a qual se está a proceder ao 

recrutamento e seleção, os critérios serão distintos. Alguns dos critérios mais comuns 

utlizados no recrutamento e seleção segundo esses autores acima citados são os seguintes: 

 Raciocínio, onde se valoriza mais abordagem aos problemas do que, propriamente, 

os conhecimentos específicos sobre o problema; 
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 Habilitações literárias, onde o percurso escolar é altamente valorizado. Neste caso 

pode ainda especificamente, valorizar-se não só a grau obtido como a instituição de 

ensino que o conferiu e a classificação obtida; 

 Formação profissional, onde se valoriza a aquisição de competências técnicas 

específicas para o desempenho da função; 

 Experiencia profissional; onde a experiência anterior, já que representa, 

supostamente, uma mobilização na prática dos conhecimentos é relevada podem, 

nestes casos, serem avaliados os resultados obtidos nos desempenhos anteriores; 

 Competêrncias técnicas, independentemente do local e da forma de aquisição; 

 Competências sociais e de relacionamento; 

 Local de residência; Algumas empresas preferem empregar pessoas que não 

necessitam de grandes deslocações entre a residência e o emprego; 

 Inserção de pessoas portadoras de deficiência e/ou em situação de exclusão. Esta 

discriminação positiva, para algumas funções, pode enquadrar-se na política de 

cidadania empresarial.  

É de referir que, como abordado anteriormente, são os itens críticos da análise de 

funções que se assume como base para os critérios de seleção. 
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1.5.  O Processo de Recrutamento e Seleção 

 

Segundo (SOUSA, et al 2006:71) não há, neste caso, como em nenhum outro da 

gestão. A implementação de práticas de Gestão de recursos Humanos ou a sua alteração 

deve ser trabalhada no seio da própria organização e a imposição de modelos é fortemente 

prejudicial para o sucesso do processo. No entanto, habitualmente, o processo de 

recrutamento e seleção segue um percurso mais ou menos standard que começa com a 

divulgação da vaga a preencher (excepto se a organização tiver uma base de dados de 

candidatos) e termina com tomada de decisão acerca da admissão. Como vemos na figura 

2, anterior ao recrutamento e seleção deverão ser realidade uma análise de funções para 

que sejam identificadas as tarefas ou atribuições, bem como as competências necessárias 

para o desempenho de uma função. 

A partir da análise de candidaturas e dos restantes passos (que podem, dependendo 

da empresa, realizar-se simultaneamente), existe uma decisão sobre a continuidade do 

processo. 
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Figura 2 - Diagrama do processo de recrutamento 

 (Fonte: adaptado de cenzo e Robins (1996)) 

 

A análise de candidaturas permite efetuar uma triagem inicial dos candidatos pelo 

cumprimento ou incumprimento de alguns dos critérios de recrutamento (p. Ex., 

habilitações literárias, experiência profissional), critérios estabelecidos de acordo com o 

cargo a ocupar. Esta fase baseia-se, sobretudo, na análise do curriculum. 
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Os passos seguintes consistem na aplicação de instrumentos de avaliação dos 

candidatos para averiguar da adequação do indivíduo à empresa e ao posto de trabalho 

(competências técnicas, mas também competências relacionais, sociais). Os métodos de 

selecção vamos ter oportunidade de ver no capítulo de seleção, mais utilizados são a 

entrevista, os testes psicológicos e de personalidade e as técnicas de simulação. 

Por último, algumas empresas exigem a realização de exames médicos para detectar 

problemas psicofisiológicos que podem colidir com o cargo a ocupar. 

1.6 O Recrutamento e a Seleção Face À gestão de Recursos Humanos 

 

A prática de recrutamento e seleção encontrada com outras actividades da política 

de Recursos Humanos. Práticas como a análise e descrição de funções, a avaliação de 

desempenho, a gestão de competências, o desenvolvimento de carreias e o sistema de 

recompensas podem contribuir com dados para o recrutamento, assim como o 

recrutamento pode contribuir para as referidas práticas. Aqui iremos unicamente referir o 

contributo de outras práticas para o recrutamento e seleção.(ver figura 3). 
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Figura 3 - Contributo das outras práticas de GRH para o Recrutamento e Seleção 

Fonte: (SOUSA, et al 2006) 

 

 Análise e descrição de Funções – conhecer o perfil do candidato a recrutar para 

verificar da sua adequação às exigências da função; 

 Avalição de desempenho – no caso de uma empresa optar pela realização de um 

recrutamento interno, e como forma de potenciar esse recrutamento, existe a 

conveniência de conhecer os resultados decorrentes da avaliação de desempenho, o 

que permite uma melhor adequação do perfil do indivíduo ao cargo; 

 Sistema de recompensa – na fase de recrutamento e seleção é essencial o 

estabelecimento e conformidade com o plano de remuneração da empresa; 

 Desenvolvimento das carreiras – o plano de carreiras torna-se muito relevante 

para averiguar da trajetória mais adequada para o ocupante do cargo; 

Avaliação do Desempenho Análise e descrição de Funções 

Desenvolvimento de 

Carreiras 

Recompensas 

Gestão de Competências 

Recrutamento e 

Selecção 
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 Gestão de Competências – conhecer os programas de formação em que o 

candidato participou e que resultados obtiveram auxilia no processo de 

recrutamento e seleção; 

CAPÍTULO II - RECRUTAMENTO DE PESSOAL  

 

2.1. Conceito  

 

Através do processo de recrutamento, a organização informa o mercado de trabalho de que 

existem oportunidades de emprego para determinadas funções  subetende-se, alguns 

conceitos de recrutamento para entendermos melhor.   

 Chiavenato (2004, p. 113) diz que “recrutamento é um conjunto de técnicas e 

procedimentos que visa atrair candidatos potencialmente qualificados e capazes de ocupar 

cargos dentro da organização. É basicamente um sistema de informação, por meio do qual 

a organização divulga e oferece ao mercado de recursos humanos as oportunidades de 

emprego que pretende preencher.” 

Enquanto Camara, P., et al. ( 2010), defende o seguinte “ O recrutamento refere-se ao 

processo – ou tramitação, se quisermos – que decorre entre a decisão de preencher um 

cargo vago e o apuramento dos que correspondem ao perfil da função e reúnem condições 

para ingressar na empresa”.  
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O processo de recrutamento é de suma importância para o sucesso das empresas, 

pois é através dele que as organizações conseguem identificar talentos que fazem o 

diferencial neste mercado competitivo. Um desafio atual é a capacitação de pessoas para 

preencher vagas, sendo que a ausência de critérios e instrumentos à seleção pode acarretar 

problemas sérios ocasionando perdas financeiras e afastamento de clientes. 

De acordo com SOUSA, et al (2006:54).), “O recrutamento consiste num conjunto 

de técnicas e procedimentos que visa atrair candidatos potencialmente qualificados e 

capazes de ocupar cargos dentro da organização”  

 

2.2. Etapas do recrutamento  

Segundo Chiavenato (1999) O processo de recrutamento, começa quando há 

necessidade da organização em substituir ou aumentar seu quadro de funcionários. Para 

início do recrutamento tem de haver um documento evidenciando a necessidade da 

contratação, documento esse que é chamado de requisição de pessoal. Deste documento 

são tiradas todas as informações necessárias para o processo de recrutamento e seleção seja 

eficaz. 

As informações principais são: a) Requisitos pessoais; b) habilidades profissionais; 

conhecimentos e experiências anteriores; c) informações sobre o cargo (horário de 

trabalho, quantidade de vagas, descrição da função). 
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2.3. Formas de recrutamento 

 

Habitualmente considera-se dois tipos de recrutamento: o recrutamento interno e o 

recrutamento externo.  

2.3.1. Recrutamento Interno 

 

Segundo (Sousa et al, 2006: pág. 58), “ O recrutamento interno refere-se à captação 

de indivíduos que já trabalham na organização”. Isto significa que para ocupar 

determinado lugar se recorre a colaboradores que já trabalha na organização, que, por via 

do seu desempenho ou por via da aquisição de novas competências, mostram aptidão e 

disponibilidade para exercício da função a preencher.  

Mas Chiavenato (2006 pág. 174) relata que “O recrutamento é interno quando, 

havendo determinada vaga, a empresa procura preenchê-la através do planeamento de seus 

empregados, que podem ser promovidos (movimentação vertical), ou transferidos 

(movimentação horizontal), ou ainda transferidos com promoção (movimentação 

diagonal). Assim, o recrutamento interno pode envolver as seguintes fontes: 

 Transferência de pessoal, faculta a oportunidade de, dentro da organização, os 

colaboradores poderem encontrar novos desafios. È uma fonte que privilegia a 

mobilidade horizontal. 

 Promoção de pessoal, Esta fonte de recrutamento e seleção está intimamente 

relacionada com as práticas “avaliação de desempenho” e “desenvolvimento de 
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carreiras”. Nesta fonte dá-se primazia à ocupação de um lugar de responsabilidade 

por parte de um elemento interno à organização premiando-lhe o desempenho. 

 Reconversão, promovendo a aquisição de novas competências por parte dos 

colaboradores, permite a ocupação de novos lugares na organização, muitas vezes 

permitindo a extinção de funções sem recurso ao despedimento. 

 

O recrutamento interno exige uma intensa e continua coordenação e integração do 

órgão de recrutamento com demais órgãos da empresa e envolve vários sistemas e bancos 

de dados. Muitas organizações utilizam bancos de talentos como pessoas capacitadas para 

o recrutamento interno.  

Para Chiavenato (2006), o recrutamento interno baseia-se em dados e informações 

relacionados com os outros subsistemas, a saber, a)Resultados obtidos pelo candidato 

interno nos testes de seleção a que se submete quando de seu ingresso na organização, 

b)Resultados das avaliações do desempenho do candidato interno, c) Resultados dos 

programas de formação e de aperfeiçoamento de que participou o candidato interno, 

d)Análise e descrição do cargo atual do candidato interno e do cargo que se está 

considerando, a fim de se avaliar a diferença entre ambos e dos requisitos adicionais que se 

farão necessários, e) Movimentação de pessoal para se verificar a trajetória mais adequada 

do ocupante do cargo considerando, f) Condição de promoção do candidato interno (está 

“no ponto” de ser promovido) e de substituição (se o candidato interno) já tem substituto 

preparado para o seu lugar). 
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Para que possa funcionar bem, o recrutamento interno exige intensa coordenação do 

órgão de RH com os demais órgãos da empresa. 

 

2.3.2.Vantagem do recrutamento interno  

 

Ainda de acordo com Chiavenato (2006), o recrutamento interno é um 

processamento ou movimentação interna de recursos humanos, e aponta algumas 

vantagens do mesmo: 

 Aproveitar melhor o potencial humano da organização; 

 Motiva e encoraja o desenvolvimento profissional dos atuais funcionários; 

 Incentiva a permanência dos funcionários e a sua fidelização à organização; 

 Ideal para situações de estabilidade e pouca mudança ambiental; 

 Não requer socialização organizacional de novos membros; 

  Probabilidade de uma melhor seleção, pois os candidatos são bem conhecidos; 

 Custa financeiramente menos do que fazer recrutamento externo; 

 

2.3.3 Desvantagens do Recrutamento Interno 

 

O recurso ao recrutamento interno encerra inúmeras vantagens como em todas as 

práticas a necessidade de apontar as desvantagens, que segundo Chiavenato (2006) são as 

seguintes:  
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 Pode bloquear a entrada de novas ideias, experiências e expectativas; 

 Facilita o conservadorismo e favorece a rotina atual; 

 Mantém quase inalterado o atual patrimônio humano da organização; 

 Ideal para empresas burocráticas e mecanísticas; 

 Mantém e conserva a cultura organizacional existente; 

 Funciona como um sistema fechado de reciclagem contínua. 

O processo de Recrutamento Interno, precisa ser muito bem elaborado e exposto à 

todos seus funcionários, pois há situações que podem ocasionar problemas dentro da 

organização, dentre eles pedido de demissão, má desempenho e qualidade do serviço. 

 

2.4. Recrutamento externo  

 

O recrutamento externo funciona com candidatos vindo de fora. Havendo uma 

vaga, a organização procura preenchê-la com candidato externo à organização, ou seja, 

com candidatos externos atraídos pelas técnicas de recrutamento. O recrutamento externo 

incide sobre candidatos reais ou potenciais, disponíveis ou aplicados em outras 

organizações e pode envolver uma ou mais das seguintes fontes de recrutamento: 

 Arquivo de candidatos que se apresentaram espontaneamente ou em outros 

recrutamentos. (base de dados que a empresa dispõe), podem existir arquivos de 

currículos de candidatos que a empresa guarda de processos anteriores, que 

receberam uma opinião positiva, mas não chegaram a ser admitidas. 
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 Recrutamento académico, as empresas vão às escolas recrutar candidatos com 

elevado potencial. Este recrutamento pode acontecer junto de finalistas, na sua versão 

mais simples, ou pode acontecer por via de parcerias que as empresas estabelecem 

com as escolas, promovendo iniciativas conjuntas, e permitindo um maior 

conhecimento mútuo entre o potencial candidatado. 

Neste sentido, é cada vez mais frequente as empresas solicitarem listagens com os 

nomes de alunos finalistas para estágios. Por outro lado, as associações de 

estudantes de algumas universidades e institutos, ou as próprias instituições, 

promovem a distribuição de listagens com nomes de finalistas e respetivos 

interesses. 

 Centros de emprego, os centros de empregos constituem uma fonte de 

recrutamento privilegiada para determinadas profissões. 

 Empresas especializadas em recrutamento, podem, por solicitação da 

organização contratante, selecionar um painel de candidatos e auxiliar na seleção. 

Uma das vantagens desta fonte é o facto de retirar de dentro da organização a 

necessidade da gestão logistica do processo e do recurso a uma empresa com 

competências específicas neste tipo de processo, que a organização contratante 

normalmente não tem. 
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 Head-hunting
3
, para funções-chave das organizações é comum a identificação do 

melhor candidato potencial ao lugar. Esta fonte permite a identificação dessa 

pessoa e a mobilização de recursos para a sua contratação. Esta forma de 

recrutamento é, muitas vezes, contratada a empresas especializadas, mas pode, 

igualmente, ser levada a cabo pela organização contratante. 

 Anúncio, esta fonte é muito frequente. Tem uma elevada exposição, mas não é a 

fonte responsável pelo maior número de contratações. O recurso a esta fonte deverá 

ser particularmente cuidado. 

 Recrutamento on-line, o recrutamento on-line refere-se ao conjunto de instrumentos 

que permitem a prospeção, receção e realização de triagens de candidatos on-line, isto 

é, por meio da internet. 

 Permite, desta forma, não apenas introduzir filtros que possibilitam a triagem de 

candidaturas (nomeadamente quanto à idade, habilitações, residência, anos de 

experiência, etc.) mas, igualmente, alguns testes de avaliação de competências no que 

respeita a conhecimento de línguas, de informática e de aptidões intelectuais e 

competências comportamentais, aproximando-se da e-Selection
4
 

                                                           
3
 Head-hunting – são agência pelo o qual diferencia das restantes pelo o facto de somente 

recrutarem profissionais com uma carreira sólida estabelecida e com provas dadas no 

mundo empresarial. 

4
 e-Selection – corresponde a um modelo de seleção não presencial suportado por tecnologia. 

Atualmente, o modelo de seleção assenta no ambiente online, aproveitando as capacidades da internet 

para comunicação e distribuição de conteúdos. 
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Esta fonte está crescentemente implantada e a ter grande aceitação e utilização, não só 

pela grande cobertura (sem limites geográficos) mas também pelo reduzido custo 

envolvido neste processo de divulgação. Este meio de divulgação é mais dirigido para 

quadros médios ou superiores. 

Na maior parte das vezes, essas técnicas de recrutamento são utilizadas de maneira 

conjugada. Os factores custos e tempo são importantes na escolha da técnica ou do 

veículo. 

2.4.1. Vantagens do Recrutamento Externo 

 

Segundo Chiavenato (2008), o autor apresenta as seguintes vantagens: 

 Traz sangue novo para a organização: talentos, habilidade e expectativas; 

 Enriquece o patrimônio humano pelo aporte de novos talentos e habilidades; 

 Aumenta o capital intelectual ao incluir novos conhecimentos e destrezas; 

 Renova a cultura organizacional e a enriquecem com novas aspirações; 

 Incentiva a interação da organização com o mercado de recursos humanos; 

 Indicado para enriquecer mais intensa e rapidamente o capital Intelectual; 

2.4.2. Desvantagens do recrutamento externo 

 

Apesar das várias vantagens, o recrutamento externo possui as seguintes desvantagens: 
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 Mais demorado que o recrutamento interno, pois exige um tempo maior para o 

recebimento de currículos, a triagem inicial, processo de seleção, exames médicos, 

documentação e contratação. 

 Mais caro, pois possui despesas com as técnicas de recrutamento, envolve a 

divulgação da vaga em jornais, revistas, rádios; etc. 

 É menos seguro que o recrutamento interno, pois não se conhece os candidatos, sua 

trajetória profissional com exatidão; 

 Pode frustrar os funcionários da organização que de certa forma se sentem 

incapazes de ocupar o cargo, desmotivando os funcionários, 

 Afeta a política salarial da empresa, isso geralmente ocorre quando o número de 

candidatos estão em desequilíbrio influenciando as faixas salariais da empresa; 

 

2.5. Recrutamento Misto 

 

Chiavenato defende que (2006 pág. 180) na prática, as empresas nunca fazem 

apenas recrutamento interno ou apenas recrutamento externo, ambos se completam. Ao 

fazer um recrutamento interno, o indivíduo deslocado para a posição vaga precisa ser 

substituído em sua posição atual. Se é substituído por outro empregado, o deslocamento 

produz uma vaga que precisa ser preenchida. Quando se faz o recrutamento interno, em 

algum ponto da organização surge sempre uma posição a ser preenchida pelo recrutamento 

externo, a menos que seja cancelada. Por outro lado, sempre que se faz recrutamento 

externo, algum desafio, oportunidade ou horizonte devem ser oferecidos ao novo 



  
  

“ Recrutamento & Selecção de Pessoal” 

   Estudo de Caso: Página 41 
 

 

Curso de Organização e Gestão de Empresas 

Departamento de Ciências Económicas e Empresariais 

 

empregado, sob pena de procurar desafios e oportunidades em outra organização que lhe 

pareça melhor. 

 Devidos as vantagens e desvantagens do recrutamento interno e externo, uma 

solução eclética tem sido preferida pela maioria das empresas: o recrutamento misto, ou 

seja, aquele que aborje tanto fontes internas como fontes externas de recursos humanos. 

 O recrutamento misto pode ser adotado em três alternativas de sistema: a) 

Inicialmente, recrutamento externo, seguido de recrutamento interno, caso aquele não 

apresente resultados desejáveis. A empresa está mais interessada na entrada de recursos 

humanos do que em sua transformação, ou seja, a empresa necessitada de pessoal já 

qualificado no curto prazo e precisa importá-lo do ambiente externo à altura, não 

considerando de início os critérios acerca das qualificações necessárias, b) Inicialmente 

recrutamento interno, seguido de recrutamento externo, caso não apresente resultados 

desejáveis. A empresa dá prioridade a seus empregados na disputa das oportunidades 

existentes. Não havendo candidatos internos á altura, parte para o recrutamento externo, c) 

Recrutamento externo e recrutamento interno, concomitantemente. É o caso em que a 

empresa está mais preocupada com o preenchimento de vaga existente, seja por meio de 

input ou mediante transformação de recursos humanos. Uma boa política de pessoal dá 

preferência aos candidatos interna sobre os externos, em caso de igualdade de condições 

entre eles. Com isto, a empresa assegura-se de que não está descapitalizando seus recursos 

humanos, ao mesmo tempo em que cria condições de sadia competição profissional. 
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CAPÍTULO III - SELECÇÃO DE PESSOAL  

 

3. Conceito 

 

Segundo ROCHA, J. A. Oliveira (2005),“ a seleção consiste em primeiro lugar na 

comparação entre os perfis dos candidatos e as exigências do cargo ou função. O ideal é 

que o perfil e a função se ajustem. O conteúdo da função é dado pela análise de funções, 

enquanto as características dos candidatos são determinadas por técnicas ou métodos de 

seleção.” 

 

Enquanto para Caetano et al, (pag 267 : 268) a seleção de pessoal deverá ser como 

um meio para a organização se restabelecer dos meios humanos necessários para alcançar 

os seus objetivos e superar as suas necessidades estratégica tomada de decisão sobre o 

quantitativo de recursos humanos que a empresa deverá possuir […]  

 

3.1. Métodos de Seleção 

 

“Depois da fase de recrutamento, e presumindo que todas as decisões relativas aos 

objetivos, aos critérios, às formas e às fontes de recrutamento estão tomadas, importa 

decidir quais os métodos mais adequados para a seleção do(s) candidato(s)”.  Sousa et 

al,(2006 pág. 63).  
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Os métodos deverão ser ajustados à função para a qual se está a selecionar. Com a certeza, 

porém, de que há uns mais adequados que outros para obter “evidências” de determinados 

critérios. 

 

Tabela 2 - Requisito da qualidade dos métodos de seleção 

 Devem ser práticos: adequar-se aos constrangimentos de tempo e aos custos; 

 Devem ser confiáveis/objetivos. Por exemplo, os métodos devem ser aplicados de 

igual forma, independentemente dos candidatos; 

 Devem ser válidos. Por exemplo, o método deve prognosticar a adequação do 

candidato à função 

Fonte: ((Sousa et al,  2006)  

Os autores (Sousa et all) demostram, alguns dos métodos mais frequentes, sabendo 

que um processo de seleção pode combinar vários destes métodos. 

 

3.1.1 Análise Curricular 

 

Este método não implica a presença do candidato e permite ter uma ideia do percurso 

pessoal, profissional e escolar do candidato. Pode ainda permitir ter uma ideia geral acerca 

das competências (pelo menos das enunciadas) e dos “feitos” conseguidos. 

 Com pontos de contactos com análise curricular surge a informação biográfica que 

consiste em perguntas que envolve as funções desempenhadas anteriormente pelos 

candidatos e relativas à função a que se candidata. 
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Para Chiavenato (2002),  Curriculum Vitae (CV) assume enorme importância no 

recrutamento externo. Funciona como um catálogo, currículo ou portfólio do candidato. O 

CV é apresentado em várias seções: dados pessoais (informações básicas, como nome, 

idade, endereço e telefone para contatos), objetivos pretendidos (cargo ou posição 

desejada), formação escolar (cursos feitos), experiência profissional (empresas onde 

trabalha e trabalhou) e habilidades e qualificações profissionais (principais pontos fortes e 

competências pessoais.  

 

3.1.2 Entrevista de Seleção 

 

É considerada a ferramenta primordial em processos seletivos. Exige que os 

entrevistadores sejam treinados e que possuam competências tais como capacidade de 

ouvir o outro, atenção concentrada, habilidade de expressão oral, dentre outras, além de 

uma conduta ética impecável, a fim de guardar sigilo quanto às informações reveladas 

pelos candidatos.  

As entrevistas devem ser realizadas por mais de um entrevistador, de modo que 

cada um faça registos a respeito do candidato e, após sua conclusão, tenham informações 

suficientes para a tomada de decisão. Para que possam avaliar, necessitam ter parâmetros. 

Estes, decorrem das exigências da função ou atividades, a qual, por sua vez, se relaciona 

com as estratégias organizacionais. 
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Penny, (2007, p7) “Uma entrevista não é apenas uma maneira de avaliar a 

adequação de um candidato para uma função específica. Ela sozinha não é sequer a melhor 

maneira. Nas mãos de uma pessoa que não possua as habilidades necessárias para 

encaminhar uma entrevista de maneira eficaz, ela pode ser mais que desnecessária. Mesmo 

assim, ela é de longe o método mais amplamente utilizado (...)”.  

 

3.1.2.1.Tipos de entrevista de selecção 

Segundo Sousa et al, (2006), existem vários tipos de entrevista de seleção, podendo 

ser classificados como: 

Geralmente, podemos falar de três tipos de entrevistas: tradicional, situacional e 

comportamental. 

 A entrevista tradicional 

A entrevista tradicional é, normalmente, uma entrevista semiestruturada, porque 

permite a recolha de informação que ajude a compreender melhor o comportamento do 

entrevistado. O que caracteriza as entrevistas semiestruturadas é o facto de o entrevistador 

conhecer todos os temas sobre os quais tem de obter reações por parte do entrevistado, mas 

a ordem e forma como as coloca são deixadas ao seu critério, sendo apenas fixada uma 

orientação para o início da entrevista. Existe uma grelha de questões. 

 Neste caso, o entrevistado é convidado a responder, pelas próprias palavras e com o seu 

quadro de referência, a uma questão geral (tema), mas, se não abordar espontaneamente um 

dos subtemas que o entrevistador conhece, este coloca uma nova questão, para que possa 

produzir um discurso sobre o tema. 
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 Esta entrevista é suportada num guião construído a partir da análise e descrição de 

candidatos que concorrem á mesma função, conforme demonstra o quadro nº3. 
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Tabela 3 - Regras para construir um guião de entrevista 

Apesar de não existir uma regra para a construção de um guião, usualmente, são 

abordados os seguintes temas: 

 Dados biográficos – no sentido de confirmar, aprofundar ou, mesmo, atualizar os 

dados pessoais que constem do curriculum; 

 Formação escolar e profissional – perceber que tipo de formação é que o candidato 

tem, que motivação teve para a frequência dessa formação e que resultado 

considerou relevante; 

 Experiência profissional – conhecer as funções desempenhadas até à data, que 

aprendizagem fez em cada uma delas, como organizava o seu trabalho, quais os 

aspetos mais positivos e mais negativos do seu trabalho, se mudou ou não de 

emprego e razões da mudança; 

 Motivações – pretende-se identificar quais os motivos de satisfação profissional e 

as razões de candidatura àquela função e organização; 

 Actividades externas ao trabalho – pretende-se ter uma ideia sobre a forma de ser 

do candidato. O facto de o candidato ter hobbies e as razões para os ter pode dar 

sinais relevantes sobre o perfil do candidato. Dentro desta temática surge, 

necessariamente, voluntariado 

Nestas entrevistas é possível captar dados sobre o nível de aptidões mentais – 

encadeamento do raciocínio – e sobre o nível de compreensão, vocabulário e capacidade 

de argumentação. 

 Fonte: (Sousa et al, 2006). 
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 Para além das entrevistas semiestruturadas, também se utilizam as entrevistas 

estruturadas, apesar de não serem consideradas entrevistas tradicionais. Neste tipo de 

entrevistas existe um conjunto de questões abertas, estandardizadas e colocadas numa ordem 

invariável. Estas entrevistas implicam que os entrevistadores estejam muito familiarizados 

com os requisitos da função. Numa entrevista estruturada, o guião é composto por questões 

que assentam em conhecimentos, capacidades e experiências requeridas para o bom 

desempenho da função. Neste sentido, as questões colocadas pretendem avaliar o nível de 

conhecimentos que o candidato tem da função, bem como confrontar o candidato com 

situações específicas relacionadas com o posto de trabalho a que se candidata. 

 

Tabela 4 - Desenho de uma entrevista estruturada 

Usualmente, a estrutura deste tipo de entrevista é a seguinte: 

 Breve cumprimento e primeiro contacto com o candidato; 

 Formação escolar e profissional; 

 Experiencia de trabalho; 

 Descrição do cargo; 

 Descrição de pontos fortes e fracos; 

 Interesses do candidato; 

 Encerramento; 

 

Fonte: (Sousa et al, 2006) 
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A entrevista situacional 

A entrevista situacional é um tipo de entrevista estruturada que parte do pressuposto de 

que existe uma correlação entre as intenções das pessoas e os seus comportamentos. O 

guião de entrevista constrói-se a partir da análise e descrição de função através da 

técnica dos incidentes críticos. Ou seja, são identificados os comportamentos críticos 

que conduzem a um bom ou mau desempenho na função. Os incidentes são 

posteriormente operacionalizados em questões. 

Neste tipo de entrevista, o candidato é colocado perante um caso hipotético, e é-lhe 

solicitado como atuaria nessa situação. A sua resposta é avaliada com base em 

parâmetros estabelecidos antecipadamente. 

 

Exemplo: I 

Situação colocada numa entrevista situacional: 

Suponho que tem um colaborador que se sente motivado para desempenhar uma dada 

tarefa. No entanto, por exigência do cliente, essa tarefa tem de ser realizada e, nessa 

tarde, a única pessoa capaz de realizar é esse colaborador. O que faria para motivar o 

colaborador à realização da tarefa? 

 

     Fonte: (Sousa et al, 2006) 

 

A entrevista comportamental 

 A abordagem da entrevista comportamental é muito semelhante à da entrevista 

situacional. No entanto, diferentemente desta última, a comportamental baseia-se em 

experiências passadas do candidato com o objetivo de perspetivar o seu desempenho 

futuro. Esta entrevista tem as seguintes características: 
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 Baseia-se na análise dos incidentes críticos; 

 Confronta os candidatos com situações passadas que representem comportamentos 

ilícitos; 

 O entrevistador regista o comportamento que o entrevistado teve nessa situação; 

 Após as questões terem sido colocadas, o entrevistador classifica o entrevistado 

numa escala comportamental, e dá uma classificação final a entrevista. 

 Dependendo do tipo função, o candidato poderá ser colocado perante situações que 

implicam a mobilização de competências de tomadas de decisão, de liderança, resolução de 

conflitos, gestão do stress, comunicação, entre outras. 

 

Exemplo: nº2 

Exemplo de uma questão comportamental que contribua para a dimensão liderança: 

Descreva um acontecimento profissional em que ficou desapontado consigo próprio. O 

que é que alterou desde então? 

 

Exemplo de uma questão comportamental que contribui para a dimensão 

comunicação: 

Exemplifique uma situação em que teve de convencer os seus colegas a organizar o 

trabalho “à sua maneira”. 
Fonte: (Sousa et al, 2006) 
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3.1.2.2. Etapas da entrevista de seleção 

 

A realização de uma entrevista para seleção de um candidato deve obedecer a uma serie de 

etapas antecipadamente preparadas com vista a obtenção de melhores resultados... 

 

 

 

 

Figura 4 - Etapas de uma entrevista 

Fonte: (Chiavenato, 2008) 

 

1 – Preparação da entrevista: a entrevista não deve ser improvisada, nem feita às pressas. 

A entrevista, seja com hora marcada ou não, precisa ter algum tipo de preparação ou de 

planeamento que permita determinar os seguintes aspetos: 

a) Os objetivos específicos da entrevista: o que se pretende com a entrevista; b) o tipo de 

entrevista (estruturada ou livre) adequado para atingir os objetivos da entrevista; c) Leitura 

preliminar do curriculum vitae do candidato à entrevista; 

d) O maior número possível de informações sobre o candidato a entrevistar; e) o maior 

número possível de informações sobre o cargo a preencher e as características pessoais 

essenciais exigidas pelo cargo. 

2 – Preparação do ambiente: não é exatamente um passo separado no processo de 

entrevistar, mas merece um realce especial para neutralizar possíveis ruídos ou 

interferências externas que possam prejudicar a entrevista. 
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3 – Processamento da entrevista: a entrevista propriamente dita constitui a etapa 

fundamental do processo, em que se intercambia a informação desejada por Ambos os 

participantes: o entrevistador e o entrevistado. 

O processamento da entrevista deve levar em conta dois aspectos – o material e 

O formal – que são intimamente relacionados entre si. Conteúdo da entrevista: constitui o 

aspeto material, isto é, o conjunto de informações que o candidato fornece a seu respeito, 

sobre sua formação escolar, experiência profissional, situação familiar, condição 

socioeconómica, seus conhecimentos e interesses, aspirações pessoas, etc. 

b) Comportamento do candidato: constitui o aspeto formal, isto é a maneira pela qual o 

candidato se comporta e reage dentro da situação, sua maneira de pensar, agir, sentir, seu 

grau de agressividade, assertividade, suas motivações e ambições, etc. 

4 – Encerramento: a entrevista deve ser aberta e fluir livremente, sem acanhamentos e 

sem embaraços. É uma conversação polida e controlada. O entrevistador deve fazer algum 

sinal claro para demonstrar o fim da entrevista e, sobretudo, proporcionar ao entrevistado 

algum tipo de informação quanto a ação futura, por exemplo, como será contactado para 

saber o resultado ou quais serão os desdobramentos daquele contacto; 

5 – Avaliação do candidato: logo que o entrevistado deixar a sala, o entrevistador deve 

imediatamente empreender a tarefa de avaliar o candidato enquanto os detalhes estão 

frescos em sua memória. Se não fez anotações, deve então registar imediatamente os 

detalhes. Se utilizou alguma folha de avaliação, ela deve ser vista e completada. No final, 

certas decisões devem ser tomadas em relação ao candidato: se ele foi rejeitado ou aceito 

ao final da entrevista e qual sua colocação frente aos demais candidatos que disputam a 
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mesma vaga. Ou se uma avaliação definitiva poderá ser feita comparativamente após o 

término de todas as entrevistas com os demais candidatos. 

 

3.1.3. Teste Psicológico  que visam um melhor enquadramento 

  Este método refere-se a um conjunto de provas que se aplicam para apreciar o 

desenvolvimento mental, as aptidões, habilidades e conhecimentos dos candidatos. 

Estes testes psicológicos constituem uma medida objetiva e estandardizada de amostras do 

comportamento das pessoas. A sua função consiste em analisar as padronizadas e 

comparando-as com padrões de resultados alcançados por uma amostra representativa de 

pessoas do mesmo tipo das que se pretendem avaliar em pesquisas estatísticas, como 

demonstra o quadro nº5. 

Tabela 5 - Caraterísticas relevantes dos testes psicológicos  

 Validade: um teste de seleção é valido quando é capaz de prognosticar o 

desempenho futuro da pessoa, no cargo, 

 Precisão: um teste é considerado válido quando, aplicado vários vezes numa 

mesma pessoa, apresenta resultados semelhantes; 

 Aferição: a aferição (uniformidade de avaliação e de interpretação) implica o 

estabelecimento de normas, conceitos e doutrinas, relativas à população a que se 

destina; 

 Padronização: o teste tem de ter predefinidos os critérios que possibilitem 

comparar, de forma objetiva, os resultados obtidos, 

Fonte: (Sousa et al, 2006) 
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3.1.4. Teste Personalidade  

 Os testes de personalidade permitem analisar os diversos traços de personalidade: traços 

determinados pelo carácter (traços adquiridos) ou pelo temperamento (traços inatos). 

Os testes de personalidade podem ser genéricos ou específicos. Os primeiros revelam 

traços gerais de personalidade e uma síntese global, enquanto que os segundos emocionais, 

frustrações, interessem, motivação, etc. 

3.1.5. Teste de aptidão física  

 Para funções que assim o exijam, estes testes permitem aferir da aptidão física para 

o desempenho da função. 

3.1.6. Teste de competências específicas (línguas, técnicos, etc.)  

 São testes estruturados em torno de competências exigidas para o desempenho da 

função e que as organizações consideram necessários testar. 

3.1.7.  Teste de simulação 

 O ponto de partida dos testes de simulação é o drama – a reconstituição de um 

acontecimento que se pretende estudar e analisar o mais aproximadamente possível do real. 

Assim, o candidato assume um papel (role-playing) e permanece “num palco”, rodeado por 

outras pessoas que assistem à sua atuação e podem vir, ou não, a participar da cena. As 

técnicas de simulação são, essencialmente, técnicas de dinâmica de grupos. 

Nos testes de simulação são constituídos ou adaptados exercícios de simulação de 

acordo com as situações críticas, exigências e competências associadas à função.  
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Os exercícios baseiam-se em problemas reais de desempenho e visam proporcionar 

a expressão de comportamentos pertinentes para a função. 

Exemplo:3 

Exemplos de teste de simulação são: 

 “Teste de cesta”: em que a análise se centra na produtividade, na profundidade e 

na sensibilidade para as relações humanas; 

 “Discussão de Grupo sem Líder”, em que a análise se centra na sociabilidade e na 

facilitação dos objetivos do grupo por parte do indivíduo; 

 “Memorando” em que se pretende avaliar a capacidade de expressão escrita do 

candidato e a capacidade de lidar com problemas. 

Fonte: (Sousa et al, 2006) 
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CAPÍTULO IV - ESTUDO DE CASO 

 Estudo de Caso TRANSCOR SV SA , Empresa de Transporte Rodoviário de Passageiros 

em S. Vicente. 

O estudo de caso é uma metodologia de investigação particularmente apropriada 

quando procuramos compreender, explorar ou descrever acontecimentos e contextos 

complexos. Yin, (cf. Yin 1993: xi), afirma ainda que este método é adequado quando se 

pretende definir os tópicos de investigação de forma abrangente, quando queremos 

considerar a influência do contexto de ocorrência do fenómeno em estudo, socorrermo-nos 

de múltiplas fontes de evidências.  

Yin (1988) define estudo de caso como abordagem empírica que investiga um 

fenómeno atual no seu contexto, quando os limites entre determinados fenómenos e o seu 

contexto não são claramente evidentes, e no qual são utlizadas muitas fontes de dados 

(Hermano Carmo, 2005:216) 

4.1. Evolução histórica/ Caracterização da Empresa 

 

A TRANSCOR, empresa de transportes colectivos de passageiros, foi constituída em 

1979 através do Decreto-lei 159/79 de 31 de Dezembro), o capital social era de 

21.000.000$00 (vinte e um milhões de escudos) e foi subscrito pelo Instituto Cabo-

verdiano de Solidariedade (ICS) com 50 % das ações e os 14 Municípios mais antigos do 

País com os restantes 50 %.   
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 De 1979 a 1989 a empresa exerceu a sua actividade em regime de monopólio nos três 

principais centros urbanos: SANTIAGO, S.VICENTE E S.ANTÃO.  

Em 1989 novo quadro legal é estabelecido, a empresa perde o monopólio e o 

subsídio mas continua com a tarifa social previamente estabelecido pela Tutela. 

Em finais de 1989 a Empresa começa a explorar uma outra actividade, aluguer de 

viaturas sem condutor, para equilibrar a sua estrutura financeira.  

A partir de 2000, face às graves dificuldades económico-financeiras e de forma a 

poder garantir a continuidade do serviço público de transporte urbano de passageiros nas 

cidades da Praia e do Mindelo, o Estado de Cabo Verde adquiriu as participações sociais 

dos Municípios e do ICS, ficando com 100% do capital. 

Em Março de 2002 foi publicado no Boletim Oficial, o Decreto-lei 11/2002, que 

transforma a Empresa TRANSCOR numa Sociedade Anónima e no mesmo B.O, o 

Decreto-lei 12/2002 que determina a extinção e entrada em liquidação da Empresa 

Transcor.  

Surgimento/criação da nova TRANSCOR SV SA: Com o valor das suas indemnizações 

um grupo de 63 trabalhadores da extinta Transcor EP propôs ao Governo a compra dos 

activos existentes na ilha de S.Vicente, cidade do Mindelo e com a publicação no B.O n.º 

49, II Série nascia uma nova unidade económica privada com o capital social de 

50.000.000$00 (cinquenta milhões de escudos) denominada TRANSCOR SV SA – 

Empresa de Transportes Rodoviários de Passageiros, S.A.  
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 Financiamento da Nova Sociedade: Tendo em conta que a empresa TRANSCOR SV SA 

foi criada à partir da liquidação de uma Empresa do mesmo ramo, inicialmente tínham 

alguma dificuldade em conseguir algum crédito junto das Instituições Financeiras para os 

investimentos iniciais (aquisição de novos autocarros).  

 Em 2002 em vez de negociaram com as Instituições Financeiras foram diretamente a um 

dos Fornecedores a GOOSEN Intercar BV sediada em Roterdão – Holanda que os 

concederem o primeiro empréstimo com o fornecimento de 10 autocarros marca Isuzu para 

serem pagos em prestações mensais e consecutivas durante 24 meses. 

O montante do empréstimo foi de 50.000.000$00 (cinquenta milhões de escudos), dois 

meses antes da liquidação do primeiro empréstimo, solicitaram um segundo no valor 

menor para o fornecimento de mais 5 autocarros, também para serem pagos em 24 

prestações mensais. 

Forem solicitadas duas garantias, uma confirmação do Governo afirmando que os ativos da 

extinta Empresa seriam realmente negociados com o grupo dos trabalhadores e a segunda 

seria um seguro contra todos os riscos e uma hipoteca em nome do Fornecedor. 

Missão: Transcor SV SA é a prestação do serviço de transporte público urbano de 

passageiros, orientada por critérios de sustentabilidade. 

Visão: Quanto à Visão, a Transcor SV SA, assume de forma consistente, a sua 

responsabilidade como agente económico e social que atua no domínio da mobilidade 

urbana, contribuindo para o desenvolvimento e sustentabilidade das ilhas e das suas áreas 
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urbanas, ajustando às suas necessidades e do mercado, otimizando a utilização dos recursos 

disponíveis com vista ao aumento da sua eficácia empresarial e a permanente melhoria da 

qualidade do serviço prestado.  

Valores: Prestação de um serviço de qualidade aos clientes e demais utentes; aposta na 

qualidade de serviços e de recursos humanos; elevado padrão ético-profissional; trabalho 

de equipa; 

Estratégia: Antecipar e responder em tempo às necessidades do mercado e as expectativas 

dos clientes; 

Assegurar o serviço oferecido com elevada eficácia social e económico-financeiro; 

Contribuir para o desenvolvimento sustentado do sistema de transportes coletivo urbano 

melhorar a imagem da Empresa. 

A Responsabilidade social da TRAN1SCOR SV SA: A Transcor SV SA integra 

preocupações sociais e ambientais nas suas operações quotidianas e na sua interação com 

todas as partes interessadas, contribuindo de forma positiva e gerindo os impactos sociais e 

ambientais, como forma de assegurar e aumentar a competitividade.  

   A responsabilidade social da Empresa é encarada como um investimento a longo prazo, 

contribuindo dessa forma para o desenvolvimento e crescimento da Empresa.  
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A TRANSCOR SV SA e a motivação dos seus trabalhadores: a motivação dos 

trabalhadores e, por conseguinte, o aumento da produtividade, é alcançada tendo em conta 

as seguintes medidas adotadas pela Empresa: 

A igualdade em termos de remuneração e perspetiva de carreira para ambos os sexos; 

Preocupação quanto à empregabilidade e à segurança dos postos de trabalho; 

Prevenção, higiene e segurança dos colaboradores da empresa; 

Ajuda na resolução de problemas pessoais e familiares; 

Estabelecer orientações uniformes para o desenvolvimento de carreiras, em todos os 

sectores da empresa; 

Fixar de forma generalizada, ferramentas para gerir esse desenvolvimento; 

Aumentar a satisfação profissional, de modo a manter e reter as pessoas na empresa; 

   Dar prioridade ao recrutamento interno, ao procurar identificar no interior da empresa, 

colaboradores de elevado potencial, capazes de satisfazer as necessidades de Recursos 

Humanos projetadas a médio praz; 

Estabelecer uma base racional para a construção de planos de desenvolvimento individual; 

Motivar e recompensar os colaboradores; 

participam para o alcance dos objetivos da empresa; 

Atribuição de prémios de produtividade; 
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A Transcor e o ambiente: a Transcor SV SA leva em conta os aspectos ambientais, tendo 

as seguintes preocupações: 

Eliminação de resíduos. A Transcor SV SA é sócia da ONG “Garça Vermelha, responsável 

pela recolha e tratamento dos óleos usados; 

Ter uma frota menos poluente e mais económica em termos de consumo de combustível; 

Participação de um projeto conjunto com a Universidade de Cabo Verde, Departamento de 

Energia para a introdução de um autocarro a gás natural. 

Reputação da empresa: a reputação da Empresa tem um papel importante para garantia 

do sucesso no mercado. Assim, a Empresa adopta as seguintes medidas: 

Práticas comerciais baseadas na ética e respeito para com os clientes; 

Boas relações com clientes e fornecedores; 

Boas relações com representantes dos trabalhadores e com todas as instituições em geral; 

 A Transcor e a sociedade: a Transcor pauta pelos valores e princípios éticos da 

sociedade em que se insere. 

A Empresa está inserida num meio e como tal não pode estar alheia ao que acontece ao seu 

redor;  

Consciente da sua responsabilidade com a sociedade, adota as seguintes ações que 

beneficiam a mesma: 
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Patrocínio a equipas de futebol; 

Apoio as atividades realizadas em escolas e jardins infantis; 

Preço especial para passe de estudantes e jovens; 

 Passe de terceira idade; 

Colaboração com escolas e universidades, acolhendo estagiários, como forma de os 

preparar para o mercado de trabalho. 

Perspectivas futuras: no âmbito da estratégia global da empresa, a TRANSCOR SV SA 

pretende expandir as suas atividades às ilhas do Sal e Santiago 

    Ilha do Sal Trata-se de uma ilha com uma área de 216 km2 com uma população à 

volta dos 25.779  habitantes.  

Santiago é a maior ilha do país, é simultaneamente a mais populosa (com 52% da 

população do país aproximadamente 274.044 habitantes) e alberga a capital cabo-verdiana, 

a cidade da Praia.  

A ilha do Sal não tem o serviço de transporte coletivo urbano de passageiros e 

pretendem ser os pioneiros apoiando no desenvolvimento da mesma unindo com um 

transporte seguro, económico as diversas zonas e cidades da ilha. 

Também proporcionar condições especiais aos estudantes, jovens e trabalhadores de 

uma forma em geral. 
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Para a ilha do Sal pretendem-se iniciar as atividades com: 

Uma frota moderna mínima de 12 autocarros com capacidade para 35 lugares sentados e de 

pé. Contam trabalhar com um grupo de 42 colaboradores. Para implementação desse 

projeto necessitam-se de um investimento à volta dos 90.000.000$00 (noventa milhões de 

escudos) aproximadamente 900.000 Euros. 

Para a ilha de Santiago pretendem-se iniciar com: 

Uma frota de 40 autocarros com a capacidade um pouco maior para 50 lugares, entre 

passageiros de pé e sentados. Contam trabalhar com um grupo de 140 colaboradores. 

Para a implementação na ilha de Santiago pretendem um financiamento na ordem dos 

300.000.000$00 (trezentos milhões de escudos) aproximadamente 30.300.000 euros. 

Com a expansão para as duas ilhas, esperam aumentar o volume de negócio e consequente 

aumento dos lucros da empresa. 
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4.2 Estrutura Orgânica/ Discrição das Funções 

 

Figura 5 - Esquema Orgânica da Transcor-SV, SA 

(Fonte: Transcor-SV, SA) 

 

Conselho de Administração 

Finalidade 

Assegurar a prestação de serviço de Transporte Rodoviário de Passageiros especialmente 

os serviços públicos de transportes coletivo. 

Conselho de Administração 

D.Administrativa e 

Financeira 

S.F S.P.Fact S.P 

D.Exploração 

S.Tr S.I S.E 

D.Técnica 

S.O S.A 
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Atribuições  

 Garantir a prestação de serviço de transporte coletivo; 

 Gerir os meios financeiros a disposição dentro das diretorias recebidas da Assembleia 

Geral; 

 Gerir os meios humanos afetos á Sociedade; 

 Assegurar a operacionalidade da frota ao serviço 

Definição de funções  
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Assegurar a eficácia e a eficiência das atividades da Sociedade. 

Planear, promover, organizar, coordenar e controlar as atividades, garantindo o 

cumprimento das funções por parte de todos os órgãos sob sua responsabilidade. 

 Definir os objetivos de modo a que se enquadrem nos objetivos gerais da Sociedade. 

Promover a organização interna dos serviços, visando a melhoria da eficácia e da 

produtividade. 

 Definir as atribuições e funções dos órgãos da Direção e respetivos responsáveis, delegar-

lhes autoridade e atribuir-lhes a correspondente responsabilidade. 

Admitir pessoal e colaborar no processo de seleção. 

Fornecer as Direções de serviço toda a informação necessária ao funcionamento do sistema 

de informação. 

Elaborar relatórios periódicos de atividade. 

Exercer funções disciplinares de acordo com o regulamento da Sociedade. 

 

Ascendência Hierárquica  

Direcção Administrativa e Financeira  

Direcção Exploração  

Direcção Técnica 
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Direcção Administrativa e Financeira (DAF) 

Finalidade 

 Procurar, pesquisar, negociar, obter os meios financeiros necessários com vista ao 

funcionamento dos investimentos e atividade normal da Direção tentando manter uma 

estrutura financeira sã e equilibrada; 

Assegurar a avaliação permanente e correta do património da Sociedade; 

 Assegurar os recebimentos e pagamentos da Empresa, garantindo o cumprimento das 

normas de segurança na gestão dos valores e sua responsabilidade; 

 Gerir todos os assuntos relativos a área de Pessoal tendo em vista a criação de boas 

relações de trabalho e a criação de um corpo de funcionários competente, disciplinado e 

organizado; 

Gerir os serviços de apoio geral as diferentes áreas funcionais da Empresa; 

Sub-Unidades 

Serviço Tesouraria 

Serviço Contabilidade 

Serviço Pessoal 
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Atribuições 

Planear, organizar e controlar a atividade financeira de forma a atingir os objetivos gerais 

da Administração e maximizar a rentabilidade dos meios financeiros e sua disposição. 

Prever, negociar e atuar na obtenção dos meios necessários para cobrir as necessidades da 

Empresa, mantendo uma estrutura patrimonial equilibrada e sã; 

 Elaborar e propor o orçamento mensal de tesouraria; 

Estabelecer e manter o painel de comando de modo a permitir ajustar as provisões, analisar 

e comunicar as implicações dos desvios;   

Zelar pelo cumprimento das obrigações fiscais e parafiscais; 

Criar, propor, implementar e manter fluidos os sistemas de informação a nível interno e 

externo; 

 Participar na definição dos objetivos e política de seguros; 

Coordenar a elaboração dos orçamentos anuais da Empresa; 

Escrituração dos registos e livros de contabilidade gerais ou especiais, analíticos ou 

sintéticos; 

Supervisão, classificação e codificação dos movimentos contabilísticos; 

 

Direcção Exploração 

Finalidade 

Garantir a prestação de serviço público de transporte dos passageiros condições de 

segurança eficiência e eficácia; 
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Atribuições 

Colaborar na definição dos objetivos e políticas devidamente enquadrados nos da 

direção de serviço. 

 Organizar, executar e controlar a prestação de serviço de transporte da sociedade, 

visando a melhoria de eficiência e de produtividade. 

Preparar as informações que permita não só o acompanhamento da actividade e o 

reporte dos níveis hierárquicos superiores, como também a divulgação externa dos nossos 

serviços. 

Propor a realização de estudos e coordenar a realização de tarefas conducentes a 

melhoria da atividade. 

 Racionalizar e sistematizar os métodos e procedimentos específicos da atividade. 

Sub-Unidades 

Serviço de Tráfego 

Serviço de Inspeção 

Serviço de Estatística 

Direcção Técnica: Assegurar a execução de todos os trabalhos de manutenção, 

conservação e lubrificação das viaturas e seus componentes, de acordo com padrões de 

qualidade e características técnicas determinadas, numa ótica de otimização dos meios e 

recursos disponíveis; 

 Assegurar a manutenção de todos os equipamentos administrativos pertencentes à 

empresa; 
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 Assegurara todo o processo de aquisição, receção, conservação e distribuição interna dos 

materiais; 

Assegurar a gestão dos materiais em stock;  

Atribuições:  Colaborar na definição dos objetivos e políticas devidamente enquadradas 

nos da Sociedade.  

 Organizar, executar e controlar a prestação dos serviços de assistência à frota da 

sociedade, visando a boa qualidade de execução e a melhoria da eficiência e da 

produtividade. 

 Preparar a informação que permita o acompanhamento da atividade e informar os níveis 

hierárquicos superiores. 

 Propor a realização de estudos e alteração aos programas e métodos de trabalho julgados 

convenientes. 

 Racionalizar e sistematizar os métodos e procedimentos específicos da actividade. 

Alertar para casos críticos que se traduzem em tendências de agravamentos da qualidade 

de trabalhos em carteiras ou cuja solução ultrapasse a competência do sector, como sejam 

as situações de ruturas de stocks ou impossibilidade de cumprimento de prazos. 

Dar resposta as solicitações superiores atempadamente. 
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Sub-Unidades 

Serviço Oficinal 

 Serviço Aprovisionamento  

 

4.3. Análise dos resultados 

Apresentamos ao longo deste capítulo a análise dos dados recolhidos. 

Como referimos anteriormente, escolhemos para este estudo o processo de recrutamento e 

seleção na empresa TRANSCOR SV SA em são Vicente através de análise dos dados 

obtidos nos questionários aplicados e da entrevista . 

Os dados apresentados serão analisados de seguida: 

Podemos realçar que se trata de um estudo quantitativo e qualitativo onde as perguntas são 

direcionadas para um determinado objectivo, relacionada com o processo de recrutamento 

e seleção na empresa. 

Estudo Quantitativo  

Pesquisa quantitativa, é o método utilizado pelo pesquisador, com o objetivo de medir, e 

quantificar variáveis e inferências a partir de amostras numéricas, ou seja faz com que o 

estudioso traduza em números as opiniões (através de questionários) e informações para 

então obter a análise dos dados e, posteriormente, chegar a uma conclusão.  
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Os dados foram introduzidos através dos módulos informáticos SPSS17.0 

(Statistical Package For the Social Scienciais) e EXECEL 2007, o que nos permite 

organizar, resumir e apurar os dados em tabelas  e gráficos, de forma a favorecer a 

nossa interpretação. 

As análises foram feitas isolada para cada variável e partir da criação de uma base 

de dados (tendo em conta as respostas do questionário). 

Gráfico 1 - Análise gráfica por sexo 

 

Fonte: Dados recolhidos no terreno 

Através dos dados do gráfico 1, constamos que a maioria dos funcionarios são do sexo 

masculino com 93% e restantes 7% sexo feminino dos 30 que foram inquiridos. 

 

 

93% 

7% 

Masculino Feminino
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Gráfico 2 - Gráfico comparativo Função/Cargo 

 

Fonte: Dados recolhidos no terreno 

Tendo em conta os resultados referidos no gráfico 2 função/cargo é possível ver que 46% 

dos funcionários inquiridos são condutores, 16,%7 correspondem aos ajudante de 

mecânico, os Escriturários representam 10% do total das respostas validas, os Técnicos 

Profissionais correspondem  6,7%, convém realçar que as restantes profissões estão 

presentas por 3,3% do total dos inquiridos. 
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Gráfico 3 - Representação gráfica por habilitações literárias 

 

Fonte: Dados recolhidos no terreno 

 

No que se refere a habilitações literárias dos funcionários (gráfico 3), 33,3% do total dos 

inquiridos possuem o 1º ciclo do Ensino Secundário, 26,7%  o Ensino Básico, 16.7% o 3º 

Ciclo do Ensino Secundário. Somente 10% possuem o Curso superior, e 6,7% equivalente 

as outras habitações literárias. 
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Gráfico 4 - Análise gráfica por tempo de trabalho 

 

Fonte: Dados recolhidos no terreno 

Analisando os grafico 4, verificamos que 40% dos inquiridos tem  entre 5 a 8 anos  de 

serviço na  empresa, 23,3% tem 8 a 12 anos , 20% acima de 12 anos enquanto  16,7% tem 

1 a 4 anos. 
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Gráfico 5 - Análise do processo de Recrutamento em Sistemas 

 

Fonte: Dados recolhidos no terreno 

 

Segundo o grafico 5, os inquiridos dizem que o processo de recrutamento e seleção pelo o 

qual foram admitido ocorreu de seguinte forma: 10% foram admitidos através de concurso, 

enquanto que 36,7% foram admitidos por indicação de familía e a maioria através da 

candidatura espontânea com 53,3% do total inquirido . 
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Gráfico 6 - Formas em que os trabalhadores tomam conhecimento das vagas 

 

Fonte: Dados recolhidos no terreno 

Relativamente  a forma como tiveram conhecimento da existência da vaga o gráfico 6, 

representa os seguintes resultados: 93% tomaram conhecimento através de outros meios e 

somente 7% dos inquidos dizem através da rádio. 

 

 

 

 

 

 

7% 

93% 

Atavés de rádio Outros



  
  

“ Recrutamento & Selecção de Pessoal” 

   Estudo de Caso: Página 78 
 

 

Curso de Organização e Gestão de Empresas 

Departamento de Ciências Económicas e Empresariais 

 

 

Gráfico 7 - Representação percentual do tempo de decisão 

 

Fonte: Dados recolhidos no terreno 

 

Questionados sobre se levaram muito tempo a ter resposta da sua candidatura, a  maioria 

representando 80% dos funcionários inquiridos disseram que  não, enquanto os  

restantantes 20% disseram que sim (vidé do grafico 7) . 
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Gráfico 8 - Recrutamento interno/externo - representação percentual 

 

Fonte: Dados recolhidos no terreno 

Questionados se na empresa é realizado o recrutamento interno, segundo os dados do 

gráfico 8,  6,7% reponderam não e a maioria equivalente a 80% dizem sim e  6.6% do total 

dos inquiridos não responderam. 
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Gráfico 9 - Representação percentual dos critérios de recrutamento interno 

 

Fonte: Dados recolhidos no terreno 

A cerca de como é feito este processo constatamos que 13,3% não responderam a 

pergunta talvez por não terem conhecimento do uso dessa prática na empresa, somente 

6,7% dizem por confiança, pela a experiència é representada por 40% do total das resposta 

validas e pela habilitação literária representando também 40% do total inquirido conforme 

o grafico 9. 
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Gráfico 10 - Métodos utilizados no processo selectivo 

 

Fonte: Dados recolhidos no terreno 

 

Do total dos inquiridos na empresa 50% dizem que foram feito análise curricular, 20% a 

entrevista, 13,3% foram sobmetido ao teste psicoténico, relativamente ao teste de aptidão 

física apenas 3,3% do inquiridos de acordo com os resultados do grafico 10. 
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Gráfico 11 - Processo de recrutamento e seleção de pessoal na empresa 

 

Fonte: Dados recolhidos no terreno 

Em relação como é procedido o processo de recrutamento e seleção de pessoal na sua 

empresa podemos verificar que através dos dados do grafico 11, a maioria representando 

70% do total inquiridos dizem por necessidade de candidatos, enquanto 16,7% dizem 

através de conversa formal e o restante 13,3% responderam por indicação familiar. 
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Gráfico 12 - Razões da candidatura a vagas na Transcor 

 

Fonte: Dados recolhidos no terreno 

Nesta questão o que levou a candidatar a vaga de emprego constamos que 50% dizem por 

ser uma empresa estavél, enquanto 46,7% por falta de emprego e apenas 3,3% 

responderam pelo o salário conforme os dados do grafico 12. 
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Gráfico 13 - Importância dos RH para os trabalhadores 

 

Fonte: Dados recolhidos no terreno 

 

Através do grafico 13, ao perguntar sobre a importâcia do Departamento dos 

Recursos Humanos para a empresa a maioria representando 63% realçaram que é de  suma 

importância, enquanto 37%  do total inquirido dizem que é importante. 
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Tabela 6 - Categoria versus tempo trabalho 

Função/Cargo 

Tempo de Trabalho 

Total 
1 a 4 anos 5 a 8 anos 

8 a 12 

anos 

Acima de 

12 anos 

Condutor 3 10,0% 5 16,7% 5 16,7% 1 3,3% 14 46,7% 

Ajudante de Mecânico 0 0,0% 3 10,0% 1 3,3% 1 3,3% 5 16,7% 

Escriturário 1 3,3% 2 6,7% 0 0,0% 0 0,0% 3 10,0% 

Fiel de armazém 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 3,3% 1 3,3% 

Soldador 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 3,3% 1 3,3% 

Ajudante 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 3,3% 1 3,3% 

Porteiro 0 0,0% 1 3,3% 0 0,0% 0 0,0% 1 3,3% 

Técnico Profissional 0 0,0% 1 3,3% 0 0,0% 1 3,3% 2 6,7% 

Técnico informático 1 3,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 3,3% 

Tesoureira 0 0,0% 0 0,0% 1 3,3% 0 0,0% 1 3,3% 

Total 5 16,7% 12 40,0% 7 23,3% 6 20,0% 30 100,0% 

Fonte: Dados recolhidos no terreno 

Analisando a tabela 6, função/cargo versus tempo de serviços constatamos que 3 

Condutores representando 10% do total tem 1 a 4 anos de trabalho, 3 Ajudante de 

Mecânico representando 10%  tem 5 a 8 anos de trabalho  e acima de 12 anos de trabalho  

temos 1 condutor, 1 fiel de armazém, um ajudante de mecânico, 1 soldador, 1 ajudante de 

armazém e 1 técnico profissional, todos com uma representação de 3,3%. 

É de realçar que encontramos 5 condutores representando 16,7% com 5 a 8 anos de 

serviços e também 5 condutores com a mesma percentagem com 8 a 12 anos de trabalho. 
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Tabela 7 - Sexo versus habilitações literárias 

  Habilitação Literária 

Total 

Sexo 

1º Ciclo do 

E. 

Secundário 

2º Ciclo do 

E. 

Secundário 

3º Ciclo do 

E. 

Secundário 

Curso 

Medio 

Curso 

Superior   

Masculino 10 33,3% 2 6,7% 5 16,7% 1 3,3% 2 6,7% 28 93,3% 

Feminino 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 3,3% 1 3,3% 2 6,7% 

Total 10 33,3% 2 6,7% 5 16,7% 2 6,7% 3 10,0% 30 100,0% 

Fonte: Dados recolhidos no terreno 

Analisando a tabela 7, sexo versus habilitação literária verificamos que 10 funcionários, 

representando 33,3% do total dos inquiridos do sexo masculino possuem o 1º ciclo do 

ensino secundário, 5 representando 16,7% possuem 3º ciclo do ensino secundário, 

enquanto 2 trabalhadores representando 6,7% possuem o curso superior. Em relação aos 

funcionários do sexo feminino, encontramos 1 representando 3,3% possuem o curso médio 

e 1 com a mesma percentagem, habilitada com o  curso superior. 
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Tabela 8 - Categoria versus sexo 

                                             Sexo 

Função/Cargo Masculino Feminino Total 

Condutor 14 46,7% 0 0,0% 14 46,7% 

Ajudante de mecânico 5 16,7% 0 0,0% 5 16,7% 

Escriturário 3 10,0% 0 0,0% 3 10,0% 

Fiel de armazém 1 3,3% 0 0,0% 1 3,3% 

Soldador 1 3,3% 0 0,0% 1 3,3% 

Ajudante 1 3,3% 0 0,0% 1 3,3% 

Porteiro 1 3,3% 0 0,0% 1 3,3% 

Técnico Profissional 1 3,3% 1 3,3% 2 6,7% 

Técnico informático 1 3,3% 0 0,0% 1 3,3% 

Tesoureira 
0 0,0% 1 3,3% 1 3,3% 

      

Total 
28 93,3% 2 6,7% 30 100,0% 

            

Fonte: Dados recolhidos no terreno 

Analisando a tabela 8, função/cargo versus sexo, verificamos que   todos os 14 condutores 

representando 46,7% são do sexo masculino, enquanto que encontramos 1 técnico 

profissional representando 3,3% do total do sexo masculino e outro com a mesma 

percentagem do sexo feminino. 
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Análise Qualitativa 

Pesquisa qualitativa, é aquela cujo caráter é exploratório, isto é, estimula os 

entrevistados a pensarem livremente sobre o tema em abordagem. Mostra aspetos 

subjetivos e atingem motivações não explícitas, ou mesmo conscientes, de maneira 

espontânea. Aplica-se este método quando se busca perceções e entendimentos sobre a 

natureza geral de uma questão, abrindo espaço para interpretações. Também é considerada 

como sendo indutiva, pelo facto do pesquisador desenvolver, ideias e entendimentos a 

partir de padrões encontrados nos dados, ao invés de coletar dados para comprovar teorias, 

hipóteses e modelos préconcebidos. 

A presente entrevista enquadra-se na metodologia qualitativa uma vez que um dos 

seus objectivos era o de recolher opiniões, interpretar e explicar, analisar os principais 

conteúdos.  

A entrevista tem como objectivo entender a importancia do DRH  e conhecer os 

procedimentos do processo de recrutamento e seleção de pessoal na empresa Transcor. 

Foi aplicada ao PCA da empresa senhor Luís Gonsaga que também é engenheiro mecânico 

de profissão. 

A entrevista esta estruturada com base em treze perguntas fechadas incidindo no 

processo de recrutamento e seleção de pessoal. 

Abordar, a importância do DRH na empresa, pode-se destacar da resposta do PCA,  

alguns aspectos, o DRH é um facilitador dos RH: levando em consideração o universo 
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populacional da empresa, facilmente se conclui que a inexistência no quadro orgânico de um 

Serviço ou mesmo um Departamento de Recursos Humanos, dificulta a resolução de muitas 

questões, o DRH e a DAF: Actualmente essa tarefa vem sendo acumulada pelos Serviços 

Administrativo e Financeiros, mas a existência de um serviço específico ocupando da gestão dos 

recursoso humanos seria o ideal. 

Sobre  o funcionamento da  sistematica de recrutamento e seleção de pessoal  

descacou-se o seguinte: Começa com um concurso documental, depois seguem-se outros 

procedimentos recomendáveis nessa política tais como a entrevista, testes psicotécnicos  e outros 

de acordo com a natureza do serviço. 

  Em relação aos procedimentos para contratação de novos colaboradores, deixou-se 

saber que, o preenchimento de uma vaga, neste caso planificado, estará sempre de acordo 

com os planos orçamentais e do plano de atividades do ano em curso. 

Afora isto, surgem algumas saídas imprevistas, como viagens de um ou outro funcionário, 

situação de baixa médica prolongada, em que pontualmente essas vagas terão que ser preenchidas, 

com candidatos previamente selecionados. 

         A contratação de novos colaboradores tem que ser planificado, deve saber que 

admissão de novos colaboradores segundo Cardoso (2001), esta sujeita a regras previstas 

legalmente, que obrigam ambas as partes, ficando vinculadas por um contrato individual de 

trabalho. 

Perguntando em que se baseia o processo de recrutamento e seleção demonstrou 

que, o recrutamento seleção é feito baseando no perfil profissional do candidato e da vaga 

em causa, por exemplo se a vaga em aberta é para uma técnica de contas, obviamente o 

critério preferencial é para candidatos com formação nessa área. 
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Ja citado neste trabalho e afirmado por SOUSA, et al 2006  o recrutamento e 

seleção basea-se em alguns criterios, dependendo da organização e podemos  dizer ainda 

que este processo é desencadeado em face de algumas necessidades. 

Sobre dificuldades encontra pela a empresa no processo de recrutamento de 

candidato destacou-se o seguinte: reconhece dificuldades em vários processos de 

recrutamento,  recorre-se a serviço de um terceiro para aplicação dos testes, com formação 

na área dos recursos humanos e que presta serviço a empresa há vários anos, igualmente 

reconhece que esse método, algumas vezes, revelou-se pouco eficaz, isto é, os recrutados 

não foram os melhores, a título de exemplo citou um processo para recrutamento de 

condutores. 

       Tendo em conta os tipos de instrumentos utilizado no processo selectivo obtivemos 

a seguinte resposta do nosso entrevistado: na empresa são aplicados os teste psicotécnicos e 

seguida de uma entrevista. 

Questinando a importâcia do papel de recrutar e selecionar candidatos desctacou 

que é de capital importância o processo de recrutamento, considera que o sucesso e 

desenvolvimento da empresa depende dos seus recursos, em especial os humanos, a 

seleção deve ser cuidadosa e criteriosa, isto é, os colaboradores devem ter pleno 

conhecimento das suas tarefas, do negócio da empresa, devem ter espirito de iniciativa 

para execução dos seus deveres, e se assim for, o ambiente social terá todas as condições 

para ser saudável. 

Em relação se a empresa utiliza os meios de divulgação de vagas  o nosso 

entrevistado  dispoem o seguinte:  não utiliza nenhum meio de divulgação, porque sempre 
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que precisam recorre-se aos arquivos, existem muitas candidaturas espontâneas, por isso 

não há essa necessidade. 

  A abordar, sobre a existencia de um base de dados na empre para registar os 

processo dos candidatos o PCA afirma o seguinte: a empresa ainda não dispõe desse 

instrumento de trabalho, existe sim um arquivo físico.  

 

4.4. Discussão dos dados 

 

Este trabalho baseia-se em três hipóteses que são as seguintes: 

1ª Hipótese: Será que existe na empresa TRANSCOR SV- SA, quadros 

suficientemente qualificados para desencadear um processo de recrutamento e 

seleção? 

Esta hipótese não foi confirmada, segundo o nosso entrevistado na empresa não existem 

quadros qualificados para desencadear um processo de recrutamento e seleção, a empresa 

está a incentivar os colaboradores a estudar neste momento, existe uma funcionária a 

formar na área de gestão de empresas, com grande experiencia na área de gestão de 

pessoas, é responsável pelos serviços administrativos da empresa e com o término do curso 

pretendem criar os serviços de recursos humanos e convidá-la para desempenhar essa 

função em comissão de serviço. 

 

2ª Hipótese: No processo de recrutamento e seleção de pessoal, será que existem 

medidas e políticas adequadas para encontrar candidatos ideais para preenchimento 

das vagas? 
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A hipótese foi confirmado de acordo com  o nosso entrevistado, afirmando que a empresa 

encontra-se dotada de medidas e políticas adequadas para encontrar os melhores 

candidatos para preenchimento das vagas, sobretudo no processo de recrutamento de novos 

condutores,  aqui existem procedimentos legais para tal, e estes devem ser rigorosamente 

cumpridos. 

 

3° Hipotese: Provavelmente na Transcor tem como hábito realizar o processo de 

recrutamento interno?  

Confrontado com o gráfico 8 a hipótese foi confirmada de acordo com os dados obtidos, a 

maior que correspondem 86,7% do total dos inquiridos responderam sim. 

 

Variável relevante 

Existe variável que não foi utilizada na hipótese acima, mas que demonstra a opinião do 

nosso entrevistado. 

 

A variável consiste na pergunta de partida: Que estratégia para atrair profissionais 

qualificados e garantir competências, num contexto empresarial e profissional de 

competitividade e produtividade? 

O nosso entrevistado demostra que até pouco tempo os quadros formados na empresa eram 

irrisório, neste momento querem revolucionar essa situação, para toda e qualquer vaga que 

aparece na esfera administrativa, a preferência é para admissão de pessoas com grau 

superior mais precisamente com o grau de licenciatura, não existe uma estratégia bem 
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montada para atrair quadros, analisando o mercado neste momento, com muitos quadros 

superiores desempregados, não é difícil atrair quadros qualificados. 

 

4.5. Conclusão 

 

O presente trabalho objectivou através de um estudo de caso, expor as etapas 

desenvolvidas no processo de recrutamento e seleção na empresa TRANSCOR-SV, SA. 

Com a finalidade de fomentar o recrutamento e seleção na empresa, buscaram-se 

informações através de documentos que rezam a história da empresa, quetionario aplicado 

aos trabalhadores, entrevista realizado com o PCA da empresa e diversas bibliografias 

inerentes ao processo de recrutamento e seleção. 

Com suporte em obras pertinentes ao assunto, levantaram-se dados importantes 

sobre o processo desenvolvido na empresa de uma maneira geral e ampla sobre o assunto. 

Conforme observado no presente trabalho, o recrutamento e a seleção devem ser 

tomadas como fases distintas. Nota-se uma variedade muito grande de técnicas e formas na 

hora da contratação de pessoas, não existindo uma ou outra melhor, ou mais eficiente, pois, 

todo o processo depende da necessidade da organização, da disponibilidade de candidatos, 

da melhor época para se contratar entre outras. 

Em suma, pode-se dizer que na TRANSCOR, SV-SA, são empregues todos os tipos 

de recrutamento e seleção. Observou-se a aplicação do recrutamento externo, interno e 



  
  

“ Recrutamento & Selecção de Pessoal” 

   Estudo de Caso: Página 94 
 

 

Curso de Organização e Gestão de Empresas 

Departamento de Ciências Económicas e Empresariais 

 

misto. O sistema em vigor constitui uma excelente oportunidade para estimular seus 

colaboradores para o crescimento dentro da empresa. 

O fato da empresa não dispor ainda na sua orgânica de um serviço/departamento de 

Recursos Humanos, pode dificultar o processo de recrutamento e seleção. Assim não existe 

uma equipe especializada, para o recrutamento e seleção da pessoa certa, para o lugar 

certo. 

Esta equipe deve ser composta por funcionários capacitados para alcançar o 

almejado sucesso. Com essa visão, é necessário que a instituição tenha um processo de 

recrutamento e seleção organizado, e com funcionários aptos a desempenhar o papel de 

recrutar, selecionar e formar pessoas, tendo que o candidato estar realmente apto de acordo 

com o perfil de cargo e das necessidades da empresa. 

O trabalho ressalta a importância do processo de recrutamento e seleção de pessoas, 

visto que é necessário possuir uma perceção maior quanto ao perfil do candidato com 

relação a vaga. Assim é preciso, para o responsável, ter um contacto rotineiro com as 

tarefas a qual o candidato irá desempenhar e com isso consegue perceber as qualidades e 

competências da pessoa que se enquadra a vaga. 

Com base no referencial teórico pesquisado pode-se perceber que o processo de 

recrutamento e seleção deve se feito com mutio cuidado, pois, as consequências de um 

processo errado são grandes tais como: diminuição da produtividade, absentismo, 

insatisfação por parte dos  funcionários, rotatividade.Isso tudo implica em custos  para a 

empresa. 
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No passado, um pofissional era contratado para desempenhar algum cargo/função 

baseando-se numa análise curricular, actualmente este aspecto deve ser comparado com o 

perfil da organizaçao e para isso existem diversas técnicas de seleção que estão em 

constantes mutações e aprimoramento. 

O processo selectivo é de suma importância para a empresa pois quando é 

contratado candidato ideal e eficaz para contribuir para boa reputação da empresa, trás 

melhoria para o ambiente interno, e diminui a rotatividade dos funcionários. 

Conclui-se dizendo que nesta monografia estão descritos alguns passos importantes 

a serem seguidos para encontrar o candidato ideal. 
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SUGESTÕES 

 

Pela estrutura orgânica da empresa e pelo universo que compõem o seu staff de 

pessoal, urge incluir na sua orgânica o serviço/departamento dos recursos humanos, 

constituindo essa sugestão, um dos almejados objectivos dos trabalhadores, pois um sector 

com tarefa específica nesta matéria, certamente estaria em condições de resolver muitos 

problemas que os afligem  

 

Constata-se que a inexistência de utilização dos meios de divulgação das vagas 

existentes, pode levar a empresa a perder oportunidade de recrutar um excelente quadro, a 

divulgação leva ao conhecimento dos interessados, em condições e habilitados a se 

candidatarem, isto sem prejuízo para a seleção espontânea dos candidatos, em muitas das 

vezes o curriculum pode estar desactualizados, novos quadros são formados e desta forma 

estariam quase que impedidos de se candidatarem 

 

Sugeria que a empresa utilizasse os meios de divulgação das vagas porque é uma 

forma de atrair bons candidatos, mas também é uma maneira que a empresa passar a ser 

mais valorizada, conhecida e demonstrar a sua competitivide perante o mercado de 

trabalho. 

No mundo de hoje dominado pelas novas tecnologias de informação, a inexistência 

na empresa de uma base de dados para registar as informações necessárias dos 

funcionários e candidados, dificulta a justeza e a celeridade do processo de gestão. 



  
  

“ Recrutamento & Selecção de Pessoal” 

   Estudo de Caso: Página 97 
 

 

Curso de Organização e Gestão de Empresas 

Departamento de Ciências Económicas e Empresariais 

 

Existe um arquivo fisico, ao qual a empresa tem suportado o seu trabalho até então, 

mas é um método que trás algumas dificuldades ao trabalho de quem compila os dados.  

A instalação de uma base de dados constitui uma ferramenta moderna e 

facilitadora, para eficiência e eficácia do processo de recrutamento e daprópria gestão do 

pessoal. 
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CONSTRANGIMENTOS 

No primeiro momento quando começou-se a pensar na realização do trabalho da 

conclusão do curso, tudo parecia um mundo de rosas, mas com o decorrer do tempo 

começou-se a vislumbrar que tudo era diferente. 

O primeiro dos obstáculos, foi a bibliografia que como já se sabe as universidades 

do país, ainda são relativamente pobres em termos bibliográficos. Assim haveria de se 

contornar as barreiras bibliográficas para se poder dar os primeiros passos. 

Ultrapassado este primeiro, eis que surgiu um segundo. Na certa que o o trabalho 

iria se desenvolver numa determinada empresa local, com a confirmação do responsável 

pela área dos Recursos Humanos. Entretanto mais tarde surgiram inúmeros problemas em 

elaborar o estudo nesta empresa, facto que nos levou a desistir e ir a procura de uma outra 

empresa com expressão no mercado. 

Nisso registamos um facto, as empresas nacionais, salvo algumas exceções, ainda 

estão muito fechadas as Universidades. 

Assim a Transcor SV, SA, abriu-nos a porta para elaboração do estudo pretendido, 

aceitando o PCA da empresa o pedido sem qualquer burocracia. 

Cientes de os problemas não parariam por aqui, passamos a fase do preenchimento 

dos questionários, onde muitas resistências foram encontradas nos funcionários em 

responder as questões, com justificativas diversas, chegando mesmo alguns a afirmarem 

que “não são pagos para responderem questões aos alunos”. 

De cabeça levantada, e decidida em enfrentar mais e mais barreiras que 

eventualmente iriam aparecer, lá se foi desenvolvendo o trabalho que agora se está a 

finalizar. 
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ANEXOS 
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QUESTIONÁRIO COLABORADORES 

 

FILTRO 

 

a) Sexo: 1 Masculino              2 Feminino 

b) Função/ Cargo: _______________________________ 

CORPO DO QUESTIONARIO 

 

P1 - Habilitação Literárias: 

Ensino Basico                                               Curso médio 

1º Ciclo do E. Secundário                         Curso Superior 

2º Ciclo do E. Secundário                           

3º Ciclo do E. Secundário 

 

Este inquérito é anónimo e o seu objectivo é identificar e analisar o processo de 

recrutamento e seleção de pessoal na Empresa TRANSCOR-SV _ SA em S. Vicente, 

agradecemos desde já a sua colaboração, garanto a total confidencialidade e anonimato 

das suas respostas que serão unicamente utilizadas para tratamento estatístico 

exclusivamente para este estudo. 
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P2 - Há quanto tempo trabalhas na empresa? 

1 a 4 anos                 5 a 8 anos               8 a 12 anos                   Acima de 12 anos 

 

P3 - Como é que foi procedido o processo de recrutamento e seleção pelo o qual foste 

admitido na empresa? 

Através de concurso            Candidatura espontânea              Por indicação de família 

P4 – como é que tomou conhecimento da existecia da vaga pelo o qual candidatou? 

Através Rádio                            Jornal                                          

Televisão                                  Outros  

P5 - Levou muito tempo para ter a decisão do processo? 

Sim                                          Não 

P6 - O processo seletivo nem sempre é o mesmo, podendo ser interno ou externo, 

embora o seu objectivo final seja a escolha de um cadidato que esteja adequado as 

necessidade da empresa. Desde modo, é realizado o processo de recrutamento 

interno? 

Sim                        Não                  

P7 - Se sim, como é feito esse processo? 

Experiencia e qualidade                                                  confiança 

Habilitação                                                                      Afinidade 
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P8 - Que tipo de método foi utilizado no processo seletivo? 

Teste psicotecnico                    Análise curricular 

Entrevista                                  Teste de aptidão  fisíca 

P9 – Na sua visão como é procedido o processo de recrutamento e seleção de pessoal 

na sua empresa? 

Atraves de coversa formal                                                Indicações de amigos 

Por indicações de familiar                                                Necessidade de candidatos 

P10 – O que levou a candidatar a vaga de emprego na empresa Transcor? 

Falta de emprego             Pelo o salário                Por ser uma empresa estavel 

P11– No seu entendimento, como considera a importância do departamento de 

recursos humanos para sua empresa? 

Suma importância                                 importante                     indiferente 

 

 

Obrigado! 
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Guião de Entrevista 

1. Sendo TRANSCOR-SV-SA uma empresa de grande dimensão não faz necessario um 

departamento de Recursos Humanos? 

2. No processo de recrutamento e seleção de pessoal, será que existem medidas e 

politicas adequadas para encontrar candidatos ideais para preenchimento das vagas  

3. Como funciona a sistemática de recrutamento e seleção de pessoal? 

4. Existe um procedimento para contratação de novos colaboradores? 

5. Na Transcor em que se baseia o processo de recrutamento? 

6. Reconhece que na empresa há quadros suficientemente qualificado para desencadear 

um processo de recrutamento e seleção de pessoal? 

7. Tem identificado dificuldades no processo de recrutamento de candidatos para a 

empresa? 

8. Que tipos de instrumentos ou testes são utilizados no processo seletivo? 

9. Diante as perspectivas da empresa qual a importância do papel de recrutar e 

selecionar candidatos? 

10. Que estratégias para atrair profissionais qualificados e garantir competências, num 

contexto empresarial e profissional de competitividade e produtividade? 

11. Na sua empresa utilizam os meios de divulgação de vagas. Se não porque? 

12. Sabendo que anos dias de hoje é dominado pelas as novas tecnologia de informação, 

na sua empresa existe uma base dados para registar os processos dos candidatos? 

Obrigado! 

 


