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Lista de Exercícios 1

GESTÃO DE PESSOAS

Baseado no assunto abordado até agora, Gestão de Pessoas, vamos praticar um pouco.  Estudo de caso: você possui
uma empresa de tecnologia e há necessidade de expansão do seu quadro de funcionários. Para isso, você deve criar um
cargo em sua empresa e descrever o perfil desse cargo, o qual nesse momento está vago, para ofertá-lo ao mercado de
trabalho, iniciando-se assim o Processo de Provisão em sua empresa. Nessa perspectiva, descreva o que é solicitado a
seguir acerca da referida situação:

1. Você deve descrever o perfil do cargo desejado para sua empresa de acordo com os critérios levantados para o cargo
quando de sua criação, ou seja, responda as seguintes perguntas sobre o cargo (½ página):

Qual a finalidade do cargo? (necessidade)

Quais são suas atribuições? (competências)

Qual o horário e local de trabalho? (ambiente)

Qual a forma de remuneração e benefícios? (motivação)

Quais critérios são desejados para desempenhar as funções? (critérios sociais)

Quais são as formações mínimas exigidas? (critérios técnicos)

2. Descrever os métodos de Recrutamento dos candidatos de acordo com o perfil pré-estabelecido (½ página).

3. Definir quais são as técnicas de Seleção dos candidatos. Dentre as técnicas selecionadas descrever, de forma mais
sucinta como um roteiro, como se dará a aplicação de uma delas (½ página).

4. Avaliar os Curriculum Vitae que serão fornecidos e selecionar uma pessoa para sua empresa aplicando-se todos os
métodos, critérios, técnicas e princípios definidos desde a criação do perfil. (Este item será realizado em sala).

5.  Faça seu  Curriculum Vitae, de modo geral, com as principais informações mais relevantes sobre você. Deverá ser
enviado por e-mail para clayrton.henrique@ifsc.edu.br

Avisos

1. Esta atividade é de caráter individual.

2. Responda a todas as questões de forma direta e objetiva.

3. Atividade deve ser entregue impressa na próxima aula.

4. Evitem faltar na próxima aula.
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