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Descrição detalhada: 
 
 

 Diariamente atua no processo de seleção de novos funcionários às vagas abertas da 

empresa: recebe a solicitação de vagas,  faz a divulgação através de sites, acessa banco 

de dados, tria os currículos, convoca os candidatos e entrevista, aplica testes, colhe 
referências, prepara relatório com seu parecer, envia ao requisitante para decisão, 

aguarda a conclusão do processo e dá o “feedback” ao candidato, orientando-o para a 

contratação se aprovado. Mantém atualizado o cadastro informatizado de currículos e 
vagas da empresa inserindo material recebido, cancelando ou “fechando” processos, 

relatando o histórico de entrevistas para posteriores consultas, etc. 

 

 Mantém controle sobre a movimentação de cargos e salários de acordo com a estrutura 

de remuneração da empresa: faz o levantamento e descrição de cargos, analisa e avalia 

o perfil para classificação e fixação da faixa salarial adequada. Procede a emissão da 

documentação para formalização da movimentação, colhe as assinaturas de autorização 
e encaminha para cadastro. 

 

 Centraliza a realização de cursos de treinamentos internos e externos para qualificação 

dos funcionários, conforme solicitações dos usuários ou levantamento das necessidades: 
contata entidades e cota as propostas de treinamento, inscreve os treinandos, 

providencia o pagamento e realiza a avaliação do curso junto aos participantes, para 

controle. 

 

 
 
 
(cont.) 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Gerente de RH atua nos vários subsistemas de RH compreendendo o 

recrutamento , seleção , treinamento , remuneração e controle dos benefícios dos funcionários 

além de participar no desenvolvimento de projetos específicos para a área visando a atração, 

retenção e motivação do pessoal.  

 

 



 

 Desenvolve comunicados internos e externos de natureza motivacional ou informativa 

sobre benefícios, realizações ou eventos importantes com a participação da empresa, 
aniversários, nascimentos, etc. : colhe as informações, redige o texto, encaminha para 

aprovação e distribui. 

 

 Semanalmente acompanha o vencimento dos contratos de experiência e emite o 

formulário para avaliação do funcionário visando sua efetivação ou desligamento. 

 Periodicamente realiza entrevistas de saída dos funcionários desligados para obter a 

opinião dos mesmos sobre a política, procedimentos e ambiente da empresa, visando 

sua melhoria com o objetivo de compor melhores condições de trabalho. Relata os 

termos da entrevista e encaminha ao superior, para apreciação. 

 Atua na realização de programas de qualidade de vida aos funcionários abrangendo 

campanhas para o seu bem estar e satisfação no local de trabalho: pesquisa as opções 

disponíveis, mantém contatos para agendar o trabalho, busca aprovação e organiza. 

 Mensalmente organiza e realiza palestras de integração dos novos funcionários 

fornecendo-lhes detalhes sobre a empresa, políticas internas, benefícios, ambiente, etc. 

visando uma melhor adaptação do mesmos à sua rotina de trabalho. 

 Prepara mapas e quadros demonstrativos sobre o desempenho da área, para apreciação 

e controle do superior. 

 Anualmente elabora o programa de estágios e contratação de PNEs visando atender às 

políticas de desenvolvimento interno e obrigações legais para o período: colhe dados 

sobre as necessidades de contratação, levanta custos para aprovação do superior, 

contata as entidades e programa o processo para recrutamento e seleção dos 
candidatos. 

 
 Cuida da organização da festa de confraternização de final de ano para os funcionários: 

pesquisa as opções oferecidas de acordo com o orçamento aprovado, mantém contatos 

para contratar atrações, local de trabalho e “Buffet”, expede comunicados e convites 

sobre a data e detalhes da festa, acompanha a montagem do local e o desenrolar do 
evento zelando para o sucesso da mesma. 

 
 

 Eventualmente prepara textos para compor a política de RH da empresa abrangendo os 

vários subsistemas da área. Realiza pesquisas e consultas legais, propões as normas e 
procedimentos e as submete ao superior para aprovação e posterior divulgação. 

 

 Pode participar no estudo e elaboração de projetos específicos na área de RH conforme 

necessidades estabelecidas pela Gerência visando a atração, retenção e motivação do 

pessoal, como pesquisas de clima organizacional, planos de participação nos resultados, 
por exemplo: pesquisa o tema, consulta bibliografia específica ou a Internet, mantém 

contatos com Consultorias, solicita propostas de trabalho, atua na discussão de sua 
aprovação e acompanha a implantação. 

 

 
 Executa outras tarefas relacionadas com o cargo a critério do superior. 
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ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 
 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Nível  Superior Completo (Administração, Psicologia) 
 
 

Habilidades técnicas: Curso de qualificação em treinamento e Office básico 
 
 

Experiência  acumulada:  De 1 a 3 anos 
 

 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Agilidade de raciocínio 

 Atendimento ao cliente 

 Comunicação 

 Diligência 

 Empatia 

 Espírito crítico 

 Planejamento e controle 

 Proatividade 

 Relacionamento interpessoal 

 Utilização de raciocínio lógico 
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