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RESUMO: 

Introdução: A preocupação com os métodos de recrutamento e seleção utilizados pela gestão 

pública, nos últimos anos, passou a representar mais que uma discussão estratégica no âmbito de 

algumas organizações públicas. Nesse sentido, a realização correta e adequada dos procedimentos 

atinentes ao recrutamento e seleção de pessoal, tornou-se um balizador da execução e prestação 

de serviços de excelência para a sociedade. Assim, essa pesquisa tem a finalidade de apresentar 

uma discussão teórica sobre o tema “Recrutamento e Seleção na Administração Pública”, a partir 

do caso da Prefeitura Municipal de Monte Carmelo. Serão trabalhadas no decorrer da pesquisa as 

formas de recrutamento e seleção, mostrando as estratégias adotadas pela administração pública 

para recrutar pessoal que, às vezes, são qualificados para atingir a eficiência e atender as 

necessidades da sociedade. Na Administração Pública, o processo de recrutamento e seleção 

ocorre por meio de concursos e, às vezes, por meio de processos seletivos. Objetivos: Mostrar de 

forma clara os métodos de recrutamento e seleção utilizados pela Prefeitura Municipal de Monte 

Carmelo. O objetivo específico dessa pesquisa foi apontar quais as vantagens e as desvantagens 

dos métodos de recrutamento que a organização utiliza. Metodologia: Foi feita, inicialmente, 

uma pesquisa bibliográfica. A pesquisa bibliográfica é constituída principalmente de 

levantamento de dados e informações em livros e artigos científicos. Em seguida, foi realizada a 

pesquisa de campo no próprio local objeto de análise, que nesta pesquisa é o Departamento de 

Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Monte Carmelo. Resultados: A pesquisa foi feita 

com o chefe do Departamento de Recursos Humanos que participou de uma entrevista 

desenvolvida a partir de cinco perguntas que compunha o roteiro de entrevista, as quais tinham o 
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propósito de avaliar os processos de seleção e recrutamento no setor público, para satisfazer as 

necessidades dos serviços que são prestados para a sociedade. É feito o processo de provas que 

são realizadas por meio de concurso público e a convocação dos candidatos segue rigorosamente 

uma listagem. Porém, infelizmente, alguns dos servidores que são convocados podem não ter 

qualificação adequada e suficiente para desempenhar as funções da vaga que está aberta. 

Considerações finais: Nos dias atuais, o processo de recrutamento e seleção tem um dos papéis 

principais dentro de uma organização em um âmbito global, principalmente com a grande falta de 

candidatos qualificados para as funções. Com base na entrevista realizada é possível inferir que o 

método de recrutamento de novos funcionários atrai candidatos que não tem qualificação para as 

vagas que estão abertas. Portanto, se os funcionários não correspondem ao esperado do local de 

trabalho é feito um rodízio nos setores da organização, até que o funcionário se encaixe em um 

local que seja correspondente à sua qualificação. Conclui-se que a empresa tem a necessidade de 

fazer uma capacitação e treinamento para os servidores que são classificados no concurso 

público, para que ganhem conhecimento para terem qualificação e que possam alcançar o que é 

proposto pela gestão pública que almeja o cumprimento de seus objetivos. 
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