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Introdução: As empresas estão cada vez mais buscando o serviço de recrutamento e
seleção, como forma de auxiliar as organizações a adquirirem conhecimentos para
processos, maior conhecimento profissional, aperfeiçoamento dos seus empregados. A
utilização dos serviços de recrutamento e seleção vem sendo utilizado como forma de
suporte, pois os empregadores estão exigindo candidatos que tenham um diferencial
em seu currículo, o suporte de uma equipe especializada em recrutamento e seleção,
pode auxiliar as empresas na busca desse candidato. Observa-se que os candidatos
precisam apresentar várias competências para a geração de negócios, tendo como
pré-requisitos agilidade e coletividade para trabalhar em equipe. Objetivo: O
Laboratório de Psicologia Organizacional e do Trabalho – LABPOT tem como
objetivo ofertar serviços de planejamento de ações em Gestão de Pessoas às micros e
pequenas empresas, sendo realizados os serviços de planejamento,
recrutamento/seleção e o desenvolvimento de vários treinamentos, sendo os
treinamentos voltados para a qualificação profissional. Metodologia: O projeto visa
atender a população que tenham interesse em participar de alguns treinamentos
ofertados, esses treinamentos podem ser considerados como cursos de qualificação,
sendo esses treinamentos voltados para temas de RH. Também serão atendidos às
micros e pequenas empresas, para as seguintes atividades desenvolvidas: seleção e
recrutamento de pessoas; treinamentos; avaliação de desempenho; entre outros. O
processo de recrutamento e seleção de pessoas consiste na elaboração do perfil
profissiográfico até propriamente dito a seleção. No processo de recrutamento e
seleção, as técnicas utilizadas vão de acordo com a demanda recebida, ou seja, de
acordo com a função desejada. Resultados: Foi executado recrutamento e seleção de
uma pequena empresa da região do Vale do Aço, a empresa buscava candidata para a
vaga de recepcionista. Divulgou-se a vaga para o cargo de recepcionista pelo portal de
aluno do próprio Unileste, onde foram recebidos os currículos. Após a triagem dos
currículos, analisando os dados, as candidatas que enquadrariam na função solicitada
para a seleção foram selecionadas. A seleção consistiu em entrevista e redação, na
entrevista as perguntas feitas para as candidatas, foram de acordo com a exigência do
empregador e do próprio cargo. A redação realizada foi intitulada como MINHA
VIDA E MINHA PROFISSÃO, onde foi pedido que procurasse abordar algumas
idéias, sentimentos, planos, dúvidas, nos campos da área pessoal, características de sua
personalidade, porque da escolha do cargo e expectativa de futuro. A partir dessas
etapas, foram selecionadas quatro candidatas, que foram julgadas aptas para o cargo,
após a seleção, elas foram encaminhadas para a empresa. Além do processo seletivo,
também foram realizados alguns treinamentos, para fins de qualificação de pessoas, os
treinamentos ofertados foram: Técnicas de falar em público, motivação no ambiente de
trabalho, liderança e comunicação assertiva. Cada treinamento era ofertado por alunos
diferentes que faziam parte do projeto. Conclusão: Conclui-se que o projeto LABPOT
vem disponibilizar serviços para comunidades e empresas que não tem acesso aos
serviços especializados em Recrutamento e Seleção e treinamentos voltados para
qualificação profissional. O LABPOT vem proporcionar oportunidades de proporem
serviços diferenciados para aos micros e pequenos empresários da região do Vale do
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