360º RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
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Critérios é a Clínica da sua empresa.
Atuamos de forma cirúrgica nos pontos chave da sua organização e apoiamos no
desenvolvimento da sua estratégia de produção e produtividade. Com uma equipa de
consultores pluridisciplinar, conduzimos os projetos em que estamos alocados com
máxima competência e profissionalismo, rigor e sigilo.
Posicionamos o seu negócio e enquadramos os seus serviços, definimos estratégias e
desenvolvemos planeamentos de melhoria contínua. Ajudamos a potenciar todos os
recursos da sua empresa
MISSÃO
Contribuir e ser responsável pelo desenvolvimento estratégico e comportamental de
pessoas e empresas.
VISÃO
Sermos reconhecidos no mercado nacional pelo desenvolvimento das micro e pequenas
empresas, até 2025.
RESPONSABILIDADE SOCIAL
Apoio ao desenvolvimento empresarial e contribuição para o desenvolvimento
organizacional com a finalidade de potênciar competências e criar aumento de
competitividade saudável no mercado de trabalho.
VALORES
Seriedade, Profissionalismo, Competência, Rigor, Sigilo, Resultados, Pessoas.
Estes são os adjetivos orientadores.

2

www.criterios.pt

"A pessoa certa, no lugar certo."
O Processo de Recrutamento & Seleção consiste num
conjunto de técnicas e procedimentos que detêm como
objetivo captar os melhores candidatos após a
divulgação e oferta ao mercado das oportunidades de
emprego existentes numa empresa ou organização.
Procuramos pessoas motivadas, qualificadas e capazes
de assumir os cargos em processo de recrutamento. Só
assim será possível melhorar os resultados da empresa a
curto, médio e longo prazo.

LEVANTAMENTO PERFIL E NECESSIDADES
Fase de validação de dados e levantamento específico de perfil.
Interpretação e análise de perfil enquadrado no quadro de tarefas inerente às
funções.
Triagem de necessidades para cumprimento de tarefas.
Levantamento de perfil curricular, académico e comportamental.
RECRUTAMENTO
Fase de recrutamento baseado no levantamento de perfil. Abertura e lançamento de
anúncios e análise à base de dados Critérios.
Fase de captação de perfis específicos e enquadrados para as funções em requisição.
SELEÇÃO
Fase de seleção. Avaliação curricular, avaliação de conhecimentos técnicos e
específicos, avaliação de competências e avaliação comportamental.
Integração de necessidades e abertura de proposta específica.
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APRESENTAÇÃO DE CANDIDATOS
Fase de apresentação de candidatos ao cliente, com base na triagem de
necessidades e levantamento de perfil.
Validação de dados específicos com cliente.

ACOMPANHAMENTO DE INTEGRAÇÃO
Fase de inserção do(s) candidato(s). Critérios desenvolve acompanhamento à integração
dos perfis selecionados, primorando pelo acompanhamento personalizado em prol de
uma melhor integração que leve a uma rápida adaptação do(s) candidato(s) às funções
inerentes à contratação.

O que fazemos
Levantamento do Perfil e necessidades;
Triagem curricular;
Dinâmicas de Grupo;
Entrevista curricular;
Entrevista para avaliação de perfil;
Apresentação dos candidatos selecionados.
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Resultado Esperado
Enquadramento das necessidades do cliente;
Enquadramento em Diagnóstico de Funções;
Definição estratégica de Tipologia de Candidatos;
Validação de dados específicos com clientes;
Relatórios Mensuráveis;
Acompanhamento Personalizado.

Benefício associado
Plano de Estratégia de R&S
Processo de Recrutamento dinâmico e eficaz;
Entrevistas sigilosas, rigorosas e profissionais;
Otimização de sistema de desenvolvimento;
Correspondência com as necessidades do cliente;
Condições altamente competitivas;
Garantia de Satisfação.
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Benefícios Gerais
Equipa Especializada e altamente Profissional
A CRITÉRIOS possui experiência e serviços de excelência em várias áreas.
Somos uma equipa especializada, pluridisciplinar e altamente profissional.
Utilização estratégias inovadoras
Dispomos de ferramentas que permitem a implementação de Manuais
atingindo os objetivos estipulados.
Assertividade é o nosso ponto forte
Baseamo-nos em levantamentos de dados específicos
conseguindo otimizar os sistemas de desenvolvimento.

e

concretos,

Máxima Qualidade e Exigência
Correspondemos às expectativas dos nossos clientes.
Condições altamente competitivas
Beneficia de uma equipa que irá analisar e desenvolver os pontos básicos da
sua organização e potencializar a sua qualidade de vida organizacional.
Garantia de Satisfação
O resultado em produtos e serviços de qualidade superior é apenas uma
consequência.

SE QUER FAZER, FAÇA BEM,
FAÇA COM CRITÉRIOS.
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