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RESUMO: 

 

INTRODUÇÃO: A área de Recursos Humanos das organizações, preocupa-se em agregar  

pessoas a ela que contribuam para o seu desenvolvimento. Para tanto, busca realizar um eficiente 

recrutamento e seleção utilizando-se de métodos específicos que visam a identificação do 

profissional certo para a posição certa na organização. Entender o processo de recrutamento e 

seleção é importante para as empresas e para os funcionários uma vez que permite uma 

seletividade que busca enquadrar o profissional dentro do perfil da vaga. OBJETIVOS: Este 

estudo tem como objetivo avaliar a efetividade da utilização dos instrumentos e metodologias 

para recrutar e selecionar pessoas, especificamente, baseado nas concepções de estudiosos da 

área, analisa a eficácia dos instrumentos de seleção usualmente praticados pelas empresas para a 

identificação dos seus colaboradores. METODOLOGIA: Para o desenvolvimento deste estudo 

utiliza-se da pesquisa bibliográfica realizada em livros, artigos, teses, dissertações que regem o 

processo de recrutamento e seleção no ambiente organizacional. RESULTADOS: O recrutamento 

envolve procedimentos para atrair candidatos às vagas existentes. Já o processo de seleção 

classifica entre os candidatos recrutados, os que têm melhores condições de se adequar à vaga. 

Para tanto, as empresas utilizam-se de técnicas, tais como os testes e entrevistas que facilitam a 

identificação do profissional desejado. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Conclui-se que para o 

alcance da eficácia organizacional, as empresas devem preocupar-se em recrutar e selecionar 

profissionais que tenham um bom desenvolvimento. Recomenda-se a utilização de técnicas 

específicas que visam o incremento da assertividade na inclusão dos seus profissionais, 
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agregando a elas pessoas formadoras de uma base sustentável, capazes de torná-las empresas de 

sucesso.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Recrutamento. Seleção. Eficácia.  


