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RESUMO

Com o avanço de um cenário caótico na economia, desde o ano de 2014, verifica-se a redução dos postos de trabalho, com o fechamento ou o 
encolhimento das atividades de diversas empresas. Entretanto, uma esperada recuperação econômica, mesmo lenta, traz desafios que 
necessitam ser enfrentados, sendo ainda mais complexos para as PME’s (pequenas e médias empresas): o recrutamento e a seleção de novos 
colaboradores. Os recursos financeiros e a estrutura dessas empresas são mínimos, fazendo-as optar por ações imediatas, realizadas pelos 
próprios gestores e proprietários. Por outro lado, a formação no nível superior também se apresenta em grande expectativa pela formação das 
competências profissionais por meio de projetos práticos. Considerando-se os cursos que formam os gestores de RH, essa necessidade de práticas 
poderá ser complementar ao cenário das PME’s. Essa foi a percepção que gerou a iniciativa em uma uma Instituição de Ensino Superior  (IES) no 
Rio de Janeiro, resultando na mobilização de alunos e professores durante o primeiro semestre de 2018. Este relato descreve a experiência da 
qual os autores participaram e resolveram narrar, como forma de registro do que foi aprendido, mas também apontando para fragilidades que 
estão sendo vivenciadas, sendo este o primeiro relatório da pesquisa-ação que abriu a iniciação científica para o curso de Gestão de Recursos 
Humanos daquela unidade. A prática teve como desafio a seleção de doze novos colaboradores, sendo seis efetivos e seis estagiários, para uma 
empresa de pesqueno porte, de serviços, na área de entretenimento. Inicialmente, as ações envolveram o planejamento, a descrição das 
competências do cargo, intitulado de vendedor interno, com ênfase na função de operador de telemarketing. A empresa não possuía uma 
descrição do cargo, requerendo da equipe essa imediata construção. A empresa requisitou dois processos seletivos, um realizado no começo do 
mês de abril e outro durante o mês de maio. A divulgação das vagas ocorreu entre os alunos, por e-mail, mural de avisos, anúncios em sala de 
aula, e também pelas redes sociais. A seleção iniciou-se com o recebimento de currículos redigidos e apresentações individuis em video. As 
dinâmicas foram aplicadas de forma a buscar compreensão das seguintes competências: fluência verbal, negociação, empatia, resiliência, visão do 
cliente, criatividade e foco em resultado. A terceira entrevista ocorreu com a participação da gestora da empresa, que já possuía os relatórios do 
perfil dos canditados e realizou a escolha final. Todos os candidatos receberam a devolutiva das avaliações produzidas durante o processo. O 
primeiro processo finalizou com a seleção de seis candidatos efetivos e um candidato para suprir a vaga de estagiário. O segundo encontra-se em 
finalização. Esta experiência proporcionou sólidas vivências profissionais, relacionando as técnicas de recrutamento e de seleção que os alunos 
aprendem no curso com as aplicações no caso concreto. Porém, revelou pontos fracos que merecem atenção para o aperfeiçoamento deste 
modelo, tais como: inexistência de um acordo formal entre a equipe acadêmica e a empresa, que garanta o cumprimento das atribuições das 
partes, com o registro das responsabilidades e das garantias do que é anunciado para captação dos candidatos; alta rotatividade da participação 
de alunos no núcleo de práticas, em função da realidade que lhes impõe priorizar as atividades remuneradas para o custeio de seus 
compromissos; e dificuldades intrínsecas à rotina dos docentes para o cumprimento das ações que viabilizam o projeto. Entretanto, as ações 
avançaram para que o modelo integre transversalmente as disciplinas ofertadas no curso, na forma de laboratório de práticas, vindo a ser 
construído com as contribuições de cada área profissional de RH ministrada nas disciplinas do curso.
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