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RESUMO: 

INTRODUÇÃO: O processo de recrutamento e seleção tem sido um diferencial muito grande 

para as organizações. O mercado exige cada vez mais profissionais qualificados, com 

habilidades, competências, e de certa forma bem preparados para alavancar os resultados da 

empresa. Escolher pessoas certas, é uma garantia que a empresa tem, evitando assim a perda de 

tempo e gastos maiores com aqueles que não são produtivos. Recrutar e selecionar são 

ferramentas essenciais, pois auxiliam na redução do índice de rotatividade, tem uma percepção 

maior de mão-de-obra especializada e é uma oportunidade para alocação de talentos. OBJETIVO: 

O presente artigo tem como propósito responder ao seguinte questionamento: Se os candidatos 

não passarem pelo processo de recrutamento e seleção, como corresponderem as expectativas da 

organização?  Para tanto, tem-se como objetivo geral: caracterizar a importância de realizar um 

processo de recrutamento e seleção. E, especificamente busca-se abordar sobre os diferentes tipos 

de recrutamento, apresentar as técnicas de seleção e identificar as fontes de recrutamento. 

METODOLOGIA: Esta pesquisa caracteriza-se como exploratória. As informações são 

analisadas de forma qualitativa, ou seja, sem a pretensão de quantificá-las, expõe-se os conceitos 

e faz-se uma avaliação referente às publicações realizadas acerca deste tema em livros, artigos, 

monografias, dissertações e teses. RESULTADOS: As empresas que adotam um bom 

planejamento de recrutamento e seleção elevam seu desempenho organizacional, atingem as 

metas com mais facilidade, proporcionam oportunidades para quem realmente produz e como 

também se dá a preferência aos que integram na própria organização. CONSIDERAÇÕES 

FINAIS: Diante da análise dos artigos já elaborados e das pesquisas bibliográficas, conclui-se 

que toda organização sobrevive de seus respectivos resultados gerados pelos profissionais. 

Portanto, ter o foco na qualidade de gestão de recursos humanos é sinônimo de reter talentos, 

tornar a empresa competitiva, lucrativa e seguir rumo ao sucesso. 
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