R E C R U TA M E N T O
E EVP
Você está se esforçando para recrutar os funcionários mais
qualificados para a sua organização? Participe deste curso para
conhecer estratégias de recrutamento eficazes e colocá-las em
prática!
Por conta da batalha por talentos cada vez mais acirrada, possuir uma
estratégia de recrutamento eficaz está se tornando cada vez mais
importante para o sucesso do negócio. A todo o momento, espera-se que os
profissionais de RH estejam prontos para atrair e selecionar funcionários de
alta qualidade. Este curso explica os principais elementos de uma estratégia
de recrutamento eficaz e os passos do processo de recrutamento, incluindo
os métodos de prospecção e atração dos candidatos certos, assim como
encorajar a atitude de “caça talentos” em toda a organização. Além do mais,
o curso também aborda sobre os componentes de uma Proposta de Valor ao
Empregado (sigla EVP em inglês para Employee Value Proposition), seu valor
no processo de recrutamento e gestão de carreira, e como comunicá-la aos
funcionários atuais e futuros.

ASSUNTOS ABORDADOS
 ESTRATÉGIA DE RECRUTAMENTO
• Alinhar com a estratégia do negócio/ RH
• Considerar recrutamento como um marketing
da marca
• Determinar processos, métodos, abordagens,
etc.
 PASSOS DO PROCESSO DE RECRUTAMENTO
• Avaliar a necessidade e requisitos do cargo
• Prospectar candidatos
• Atrair e selecionar os candidatos melhor
qualificados
 COMPONENTES DE UMA PROPOSTA DE VALOR PARA
O EMPREGADO
 DESENVOLVENDO PIPELINES PASSIVOS DE
TALENTOS

B E N E FÍ C I O S AO S PA R T I C I PA N T E S
 Aplicar uma estratégia de recrutamento eficaz em
sua organização
 Atrair, triar e selecionar os candidatos com melhor
qualificação
 Alinhar-se com a estratégia de negócio para avaliar
a necessidade da posição
 Escolher processos, métodos e abordagens que
melhor atendam à estratégia da organização
 Desenvolver uma EVP consistente para atrair
candidatos
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 Desenvolver uma atitude que tenha como princípio a
busca por talentos e construir pipelines passivos de
talentos
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