
Atração e Seleção de
Talentos
Contrate  pessoas capacitadas e engajadas
que estejam alinhadas ao perfil de sua
companhia.

(81) 97902-3079

Potencializando Talentos e Resultados.

@Arantes Consultoria

Clique nos ícones para interagir

https://wa.me/558179023079
https://linkedin.com/in/arantes-consultoria
https://www.instagram.com/arantes.consultoria/
https://www.facebook.com/arantes.consultoria.acdp/
https://wa.me/558179023079


Personalização é o nosso Diferencial!

Cada projeto de Atração e Seleção de Talentos é
tratado de forma única e personalizada;

Fornecemos consultoria, metodologia, facilidades,
informações e serviços que permitam a execução de
um processo seletivo estratégico;

Atuamos com logística e técnica para prospecção de
Talentos no mercado de trabalho, com eficiência e
efetividade;

Somos especialistas em Gestão de Pessoas e em
Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional, áreas que
se complementam nas etapas do processo seletivo;



Cronograma das etapas do processo seletivo;

Job description atraente com Arte da Arantes Consultoria para

publicação;;

Testes de conhecimentos gerais;

Avaliações práticas ou dinâmicas a depender do cargo;

Cadastro Socioeconômico;

Triagem Curricular;
Aplicação de Testes, online;
Dinâmica de Grupo ou Teste prático;
Entrevista Estruturada com o RH, online ou Presencial;
Entrevista com o Gestor da Vaga;

Divulgação em canais de publicação local, grupos de vagas e Redes
Sociais (Instagram e LinkedIn)
Direcionar cadastro de currículo em formulário eletrônico (Forms);
 Resultados da prospecção de Talentos;

Definir Perfil e requisitos da vaga:;

Cargo e nível pretendido;

Competências e Comportamentos necessárias;

Regime de contrato e benefícios;

Resultados esperados.

Planejamento do Processo Seletivo

Perfil de Seleção - Basic
Processo Simplificado para cargos Operacionais,
Administrativos e Técnicos, exceto Lideranças.

Mapeamento de Perfil da Vaga

Atração de Talentos

Seleção de Talentos



Cronograma das etapas do processo seletivo;

Job description atraente com Arte de publicação da Arantes

Consultoria;

Testes de conhecimentos técnicos;;

Testes de conhecimentos gerais;

Avaliação de Integridade;

Avaliações práticas e/ou dinâmicas a depender do cargo;

Cadastro Socioeconômico;

Gerenciamento de risco;

Triagem Curricular;
Aplicação de Testes, online;
Dinâmica de Grupo ou Teste prático;
Entrevista Estruturada com o RH, online ou presencial;
Avaliação de risco (investigação de antecedentes);
Entrevista com o Gestor da Vaga;

Divulgação em canais de publicação local, grupos de vagas e Redes
Sociais (Instagram e LinkedIn)
Captação por rede de conexões de RH local;
Direcionar cadastro de currículo em formulário eletrônico (Forms);
 Resultados da prospecção de Talentos;

Definir Perfil e requisitos da vaga:;

Cargo e nível pretendido;

Competências e Comportamentos necessárias;

Regime de contrato e benefícios;

Resultados esperados.

Planejamento do Processo Seletivo

Perfil de Seleção - Inter
Processo Detalhado para cargos Operacionais,
Administrativos e Técnicos, exceto Lideranças.

Mapeamento de Perfil da Vaga

Atração de Talentos

Seleção de Talentos



Cronograma das etapas do processo seletivo;

Job description atraente com Arte de publicação da Arantes

Consultoria;

Testes de conhecimentos técnicos;;

Testes de conhecimentos gerais;

Teste de Integridade;

Assessment de  avaliação de Forças e Positividade;

FIT Cultural;

Perfil Gerencial DISC e Feedback externo;

Defesa de Case proposto pela Organização: Problema - Soluções;

Cadastro Socioeconômico;

Triagem Curricular;
Aplicação de Testes de competências e comportamentais, online;
Aplicação de Entrevista para apresentação da Defesa de Case
proposto pela Organização: Problema - Soluções;
Aplicação do Assessment direcionado ao perfil da vaga;
Entrevista Estruturada com o RH, online;
Entrevista com o Gestor da Vaga;

Divulgação em canais de publicação local, grupos de vagas e
Redes Sociais (Instagram, LinkedIn e Goowit);
Captação em rede recrutadores e Headhunters;
Direcionar cadastro de currículo em formulário eletrônico (Forms);
Resultados da Prospecção de Talentos;

Definir Perfil e requisitos da vaga:;

Cargo e nível pretendido;

Competências e Comportamentos necessárias;

Mapeamento Cultural da Organização;

Regime de contrato e benefícios;

Resultados esperados.

Planejamento do Processo Seletivo

Perfil de Seleção - Master
Cargos de Liderança

Mapeamento de Perfil da Vaga

Atração de Talentos

Seleção de Talentos



Qual o plano cobre
suas expectativas?

Atração e Seleção de
Talentos

Planos: Basic, Inter e Master

VAMOS JUNTOS CONTRUIR UMA
EQUIPE DE ALTA PERFORMANCE?

(81) 97902-3079

@Arantes Consultoria

Clique nos ícones para interagir

https://wa.me/558179023079
https://linkedin.com/in/arantes-consultoria
https://www.instagram.com/arantes.consultoria/
https://www.facebook.com/arantes.consultoria.acdp/
https://wa.me/558179023079

