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EDIÇÃO: 271
DICAS PARA SUA EMPRESA

Contratação de Empregados | Identificar talentos e
escolher o melhor candidato.
Na maioria das vezes, a falta de critérios e de instrumentos
adequados para medir a qualificação técnica, emocional e
o potencial dos candidatos pode levar o processo seletivo
ao fracasso, gerando perdas financeiras, de tempo e até de
clientes.
Um dos pré-requisitos para o recrutamento é atrelar cada
cargo à capacitação necessária para ocupá-los. O passo
seguinte é buscar o profissional no mercado, que poderá
ter ou não a ajuda de uma empresa especializada em
recursos humanos. Sendo o recrutamento feito pela própria
empresa contratante, o recrutamento de pessoal obedece às
seguintes etapas: anúncio através de jornais, internet,
revistas especializadas, avisos dentro do próprio
estabelecimento etc.
A triagem dos currículos é o primeiro passo para
selecionar os candidatos pela formação e pela experiência.
As grandes empresas contam com o trabalho de
psicólogos, entrevistadores, aplicadores de testes
psicotécnicos..., já nas pequenas e médias empresas, por
não terem departamentos especializados para fazer o
recrutamento e seleção, o candidato é entrevistado pelo
encarregado do departamento, ou ainda pelo proprietário
da empresa onde irá trabalhar. Além da entrevista e dos
registros existentes na carteira de trabalho, que é a
primeira referência do candidato, é necessário buscar
maiores informações por meio da proposta de emprego
preenchida pelo candidato e do curriculum vitae,
comprovando os dados mencionados por meio das
anotações na carteira de trabalho.
Os fatores que definem os melhores candidatos são: perfil,
postura, experiência, expectativa salarial, potencial de
crescimento, entre outros. Uma sugestão é, sempre que
possível, fazer um reaproveitamento dos candidatos que
participaram de processos anteriores, mas que não foram
selecionados nem descartados. Com o banco de talentos,
os custos de seleção também são reduzidos e a contratação
é acelerada.
Ao dar a devida importância ao processo de recrutamento
(identificar talentos) e seleção (escolher o melhor entre os
identificados), a empresa está apostando na excelência,
que faz a grande diferença no mercado, hoje tão
competitivo.
Fonte: Site www.nrecontabil.com.br
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COMUNICADO A CLIENTES:

As empresas que possuem empregados estão obrigadas
a manter diversos Programas de Saúde Ocupacional (PPP,
PCMSO, ASO). Portanto, para se cumprir a legislação
vigente é necessário contratar uma empresa para cuidar da
medicina e engenharia do trabalho;

Os proprietários de imóvel rural deverão entregar a
Declaração de ITR junto a Receita Federal até 30 de
setembro/2016.

ATENÇÃO!
A Secretaria da Fazenda do Estado de São
Paulo informa que a partir de janeiro de
2017 o EMISSOR GRATUITO da Nota
Fiscal Eletrônica (NF-e) será descontinuado.
A Secretaria da Fazenda recomenda que os usuários que já
tenham o aplicativo instalado, façam a migração para
soluções próprias antes que a introdução de novas regras
de validação impeça o seu correto funcionamento e a
empresa não consiga emitir a NF-e.
Estamos na Era da Informação. A cada dia uma nova
tecnologia surge, abrindo muitas possibilidades para quem
está conectado às novidades. É o mundo dos sonhos para
quem tem espírito empreendedor e vontade de trabalhar.
Os profissionais com esse perfil são verdadeiros ‘talentos
empreendedores’, pessoas que dificilmente estarão fora do
mercado de trabalho, mesmo em períodos de crise e
incertezas.
As pessoas mais atentas e sintonizadas com a “economia
do conhecimento” já perceberam que a obsolescência de
conhecimentos deixará muitas pessoas e empresas fora do
mercado.
Os que acompanham as mudanças de seu tempo terão que
“descobrir necessidades e atendê-las”, criando mais frentes
de trabalho e renda para si e para outros. E não há nada de
confortável nisso. É trabalho duro e ininterrupto. É esse
caminho que nós da NR Contábil estamos percorrendo e
nele orientando nosso Cliente, pois acreditamos na
capacidade e no espirito empreendedor de nossa clientela.
Abraços,
Nelson Roberto Quartarolo
CLIENTE, CONTE COM O ESCRITÓRIO. SEMPRE!

(19) 3425-1488
Site: www.nrecontabil.com.br
E-mail: nr@nrecontabil.com.br
HORÁRIO DE ATENDIMENTO DO ESCRITÓRIO: DE
SEGUNDA A SEXTA – FEIRA
DAS 08:00 ÀS 11:30 E DAS 13:00 ÀS 17:30h

