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Recrutamento e seleção 

Seleção de pessoas é o processo pelo qual uma organização 

escolhe,  de  uma  lista  de  candidatos,  a  pessoa  que 

melhor alcança  os  critérios  para  a  posição  disponível, 

considerando as atuais condições de mercado. 

É um processo decisório baseado em dados confiáveis  para  

agregar  talentos  e  competências  capazes de contribuir no 

longo prazo para o sucesso da organização. 



Recrutamento e seleção 

Modelo de colocação, seleção e classificação de candidatos: 

Cada decisão  sobre  um  candidato  envolve  o  indivíduo  

em determinado  tratamento.  Tratamento  significa  o  tipo 

de  resolução  a  ser  tomada.  O  número  de  tratamentos  

e o  número  de  indivíduos  podem  variar  de  uma  decisão 

para  outra.  



Recrutamento e seleção 

Modelo  de  colocação:  há  um  só  candidato  e  uma só  

vaga  a  ser  preenchida.  Este  modelo  não  inclui a  

alternativa  de  rejeitar  o  candidato.  O  candidato 

apresentado  deve  ser  admitido  sem  sofrer  qualquer 

rejeição. 
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Modelo  de  seleção:  há  vários  candidatos  e  apenas uma  

vaga  a  ser  preenchida.  Cada  candidato  é  comparado  

com  os  requisitos  exigidos,  ocorrendo  duas alternativas,  

apenas:  aprovação  ou  rejeição.  Se  aprovado,  o  

candidato  deve  ser  admitido. Se  reprovado, o  candidato  

é  dispensado  do  processo  seletivo,  pois há  outros  

candidatos  para  o  cargo  vago  e  apenas  um deles poderá 

ocupá-lo. 
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Modelo de  classificação: existem vários candidatos para  

cada  vaga  e  várias  vagas  para  cada  candidato.   Cada  

candidato é  comparado com os requisitos exigidos  pelo  

cargo  que  se  pretende  preencher.  Ocorrem  duas  

alternativas  para  o  candidato:  ser  aprovado ou rejeitado  

para  o  cargo.  Se  aprovado  é admitido,  e se  é  rejeitado  

passa  a  ser  comparado  com  os  requisitos  exigidos  por  

outros  cargos,  até  se  esgotarem  os demais  cargos.   
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Modelo agregação de valor: este modelo escapa da  mera  

comparação  com  o  cargo  a  ser  ocupado  e vai  além  e  

focaliza  o  abastecimento  e  a  provisão  de competências  

para  a  organização.  Cada  candidato é  visualizado  do  

ponto  de  vista  das  competências individuais  que  oferece  

para  incrementar  as  competências  organizacionais. Se  as  

competências individuais oferecidas  interessam  à  

organização,  o  candidato  é  aceito. 



Recrutamento e seleção 

Caso  contrário,  é  rejeitado.  A  ideia básica  é  incrementar  

o  portfólio  de  competências organizacionais  que  

aumentam  o  capital  humano e garantem a 

competitividade organizacional.  

O  modelo  de  agregação  de  valor  é  superior  aos  demais  

modelos  de  tratamento,  pois  é  a  melhor  maneira de 

aumentar o capital humano da organização. 


