
Proposta de serviços 
em RH



MISSÃO

Contribuir com as melhores soluções em
 Aquisição de Talentos, Recrutamento e Seleção.

 
Priorização na qualidade das entregas e retenção de 

talentos, contribuindo para com a composição de equipes de
alto desempenho e diminuição de turn over.



Palavras de Inspiração

GOETHE,  F ILÓSOFO

“GENTE EXCEPCIONAL ATRAI GENTE EXCEPCIONAL E
AINDA SABE COMO MANTÊ-LAS JUNTAS.”



- Levantamento detalhado do perfil/ posição e alinhamento detalhado junto
ao contratante.

- Captação de perfis através de banco de Cvs próprio e através das
ferramentas e plataformas de recrutamento mais atuais.

- Entrevistas por competência via Meet, Zoom, Telefone, Hangout, Skype.

- Direcionamento de perfis e emissão de relatórios na metodologia remota.

METODOLOGIA:
Recrutamento 2.0 Remoto
Otimizando o processo e ganhando tempo sem
perder a qualidade das entregas.



VANTAGENS NA CONTRATAÇÃO POR 
SUCESS FEE | PARCERIA em R&S:

 
- Investimento de fee único inicial para custas de hunting

+ fee de comissionamento por
profissional contratado - % do primeiro salário bruto, sem

taxas adicionais, mensais como em consultorias
tradicionais.*

 
- Garantia de 30 dias do profissional contratado para

novo processo seletivo, caso o profissional ou a empresa
não se adapte;

 
- Agilidade nos processos sob metodologia remota

e redução de tempo para contratação;
 

- Modelo de prestação de serviço por parceria PJ, sem
vínculo empregatício.



SERVIÇOS OFERECIDOS
 
 

- Processo end-to-end de Recrutamento e Seleção:
divulgação de vagas, hunting, abordagem, 

entrevista remota, aplicação de prova situacional,
testes técnicos, análises, relatórios de perfis;

 
- Aplicação de testes de alinhamento comportamental 

DISC Assessment - Standart, Profile, Seleção. Foco 
no Fit Cultural, auxiliando o processo decisório 

para  contratação de candidatos e processos seletivos
internos;

 
- Outplacement com foco na Recolocação Profissional

de profissionais em processo de demissão.
 



PRINCIPAIS
CLIENTES ATENDIDOS



Conheça a Profissional

ANA FERRAZ
Psicóloga

Especialista em
Recrutamento  e Seleção

https://www.linkedin.com/in/anaferrazrh/
www.anaferrazrh.com

 



CONTATOS

E -MAIL

cv.anaferrazrh@gmail.com

TELEFONE

(19) 99466-2485

www.anaferrazrh.com


