
RecrutaRH: como fugir 
do tradicional no 
desenho (e execução) 
de um processo 
seletivo efetivo



Sobre mim
Adriana Azevedo
Psicóloga com Mestrado em Administração – e se 
especializando em inovação na educação. 

Apaixonada por gente. 

12 anos de atuação em gestão de pessoas, sendo 
08 deles na administração pública. 

adriana.germano@cade.gov.br

adriana.azevedo@outlook.com
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Nossa pauta
DESENHO DOS PROCESSOS 
SELETIVOS

Como inovar e atrair a atenção 
de candidatos talentosos

EXECUTANDO A SELEÇÃO

Técnicas para a condução de 
uma entrevista assertiva, sob a 
premissa teórica da entrevista 
por competência

FECHAMENTO

Exercício prático para aplicação 
dos conceitos, estimulando a 
construção criativa

CONTEXTUALIZAÇÃO

Um novo viés aos processos 
seletivos no âmbito da 
Administração Pública

COMPETÊNCIA

A partir do conceito de 
competência, revisitar a teoria 
sobre recrutamento e seleção 
(R&S)
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1.
Contextualização
Entendendo o cenário



Decreto nº 9.727/2019
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- Portaria nº 193/2018

- Requisições - para os órgãos que 
têm previsão normativa

- Realocação de pessoal internamente



2.
Competência
Relembrando os 
preceitos teóricos sobre 
R&S



“ Competência é um repertório de 
atitudes que possibilitam ao 
profissional adaptar-se 
rapidamente a um ambiente cada 
vez menos estável e ter uma 
orientação para a inovação e a 
aprendizagem 
permanentes(Sparrow e 
Bognanno,1994).
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Recrutamento e 
seleção
● Recrutar é divulgar para atrair os 

candidatos disponíveis no mercado 
para as oportunidades ofertadas 
pela organização

● Selecionar é o processo de escolha, 
dentre os candidatos provenientes 
do recrutamento, para a ocupação 
dos postos disponíveis na 
organização
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3.
Desenhando 
processos com um 
novo olhar
Como atrair em tempos 
de ampla oferta



Concorrência 
pelos talentos
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UM OUTRO OLHAR

Foco em competências

Olhar para a cultura e 
estratégia – e não 
somente para o cargo

Projeção em médio/longo 
prazo

Atenção ao incremento 
do capital humano

Anunciando de forma 
diferente

NOVOS CANAIS
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NOVOS FORMATOS
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4.
Executando a 
seleção
Para além da 
entrevista tradicional





Técnicas de seleção
AVALIAÇÃO 
TRADICIONAL

Triagem de curriculos

Entrevista

Atenção ao “outro olhar”:
longo prazo e foco nas 
necessidades organizacionais 
– e não meramente na 
descrição do cargo

AVALIAÇÕES TÉCNICAS

Provas de 
conhecimentos

Simulações

Grupos Focais

Testes práticos

AVALIAÇÕES 
COMPORTAMENTAIS

Avaliação psicológica

Testes comportamentais

Dinâmicas de grupo e 
técnicas vivenciais

17



Atenção
Seleção é um 
recorte.
Cuidado com 
generalizações e reduções 
com base em uma (ou mais) 
técnicas avaliativas.
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Como reformular a 
entrevista?
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Foco em 
competências
CONTEXTO

AÇÃO

RESULTADO
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Uma outra 
forma de 
entrevistar
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Exemplos concretos:
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● Quais as principais entregas 
que você desempenhou?

● O que te faz buscar outras 
oportunidades?

● Quais, dentre as suas  
competências, mais podem 
agregar à organização? 

● No último feedback que você 
recebeu, o que o gestor 
informou como pontos fortes 
e de melhoria?

● Se nós ligarmos para pedir 
referências, o que as pessoas 
dirão sobre você? 

Outro olhar

● Por que você saiu? 
● Por que devemos te 

contratar?

● Quais são os seus pontos 
fortes e fracos?

● Quais as atividades que você 
desempenhou em seu último 
posto de trabalho?

Tradicional



5.
Fechamento
A importância das 
outras áreas de 
atuação para a 
efetividade da seleção
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Benefícios

Qualidade de 
vida

Ambiente valorativo 
e agregador

Oportunidade 
de crescimento

Significado 
do trabalho

Estilo de 
gestão

Práticas de 
reconhecimento 
e feedback



Respeito pelos candidatos
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Transparência do 
processo

Manutenção de um banco 
de talentos



Que tal desenhar o 
anúncio de uma 
oportunidade para um 
cargo inusitado, 
praticando um outro 
olhar?

Place your screenshot here
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Vamos 
praticar?
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Muito obrigada!
Adriana Azevedo
● adriana.germano@cade.gov.br
● adriana.azevedo@outlook.com
● (61) 3221-8550
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