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RESUMO: Introdução: As empresas têm buscado melhorias para as rotineiras tarefas 

empresariais, focando em admissões de confiabilidade e pró-atividade. Contudo, os aumentos 

das necessidades nas corporações vão desde o perfil do profissional quanto gerenciamento de 

conflitos que faz com que haja o aprofundamento em ferramentas sobre três pontos 

primordiais, relacionamentos interpessoais, relações intrapessoais e gestão de conflitos. 

Assim, profissionais da área de seleção e recrutamento busca investigar características com 

relação ao relacionamento interpessoal e à personalidade, pois tais características apresentam 

forte relação com desempenho no trabalho e com aprovação nos processos seletivos. 

Objetivo: O objetivo do presente estudo visou discutir questões acerca da avaliação da 

personalidade durante processos de recrutamento e seleção em vagas de empregos. 

Metodologia: A metodologia utilizada no estudo foi por meio da pesquisa bibliográfica com 

abordagem qualitativa. Resultados: Como resultado pode se destacar que a forma de 

recrutamento, seleção e análise de perfis interpessoais é de extrema necessidade para o 

desenvolvimento financeiro e pessoal da organização. Pode se avaliar de forma estratégica e 

objetiva a cada contratação, evitando assim a troca desnecessária de colaboradores, visando 

um crescimento profissional do quadro de funcionários. Nesse âmbito, foi possível notar que 

Recrutamento e seleção de pessoas são processos realizados para agregar talentos às 

empresas, essencial para o bom desempenho da organização. Sem o seu sucesso, a 

competitividade do negócio pode ficar ameaçada, assim como a convivência harmônica das 

equipes. Também é responsável pelo processo de identificação do profissional adequado para 

o cargo desejado. Pode se entender que não basta ter um colaborador “perfeito”, com um 

currículo ou conhecimentos extremamente superiores aos que a empresa precisa. A análise 

deve ser minuciosa, detalhista, rigorosa, pois além, de um colaborador, procura-se um grande 

talento, capaz de superar as expectativas da empresa. Considerações finais: Considera-se o 

presente trabalho como um importante contributo para conhecer a realidade do funcionamento 
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dos testes utilizados pelo departamento de recursos humanos no recrutamento e seleção de 

pessoas.  Como sugestão para trabalhos futuros aplicar esses testes em empresas que ainda 

não fazem uso dessa maneira de contratação para estudar o perfil dos candidatos à vaga.  
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