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QUEM SOMOS
A RENOVA EMPREGOS é uma empresa de Prestação de Serviços que atua no Segmento de
RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL.
Nosso Objetivo é buscar entre os candidatos o perfil mais adequado para a vaga apresentada
pela sua empresa, com uma equipe de profissionais altamente qualificados, com vasta
experiência em SELEÇÃO E RECRUTAMENTO.
NOSSO OBJETIVO:
Atender o cliente com EFICIÊNCIA;
Qualidade no ATENDIMENTO;
AGILIDADE no processo Seletivo;
MINIMIZAÇÃO de Custos.
Nossa presença e nosso crescimento nessa área estão fortemente atados a
particular forma de atender e satisfazer as necessidades dos nossos clientes.
Certos de podermos apresentar-lhes as melhores opções para serviços de
Mão-de-obra Temporária, Efetiva e Estágio.
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RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

Os processos de RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL EFETIVO, altamente
especializado, voltado para o fornecimento de profissionais de todos os níveis, exigem
cuidados especiais por parte das empresas sejam nas contratações mais requintadas até
nas mais simples reposição de empregados.
Definição do perfil do cargo junto à organização e criteriosa avaliação de pessoas
determinam a escolha do profissional. Medição contínua de satisfação e de resultados
completa esse processo.
Rapidez, confiabilidade e segurança da melhor contratação, A RENOVA EMPREGOS coloca
á disposição de sua empresa uma equipe de profissionais experientes, possui um banco de
dados próprio, capaz de atender às diferentes necessidades identificadas pelo cliente,
arquivos atualizados, contendo currículos e fichas de profissionais selecionados, A RENOVA
EMPREGOS responsabiliza-se pela análise de propostas de empregos, entrevistas,
avaliações psicológicas, testes teóricos e práticos de qualificação, conferência de
documentações, cadastramento de candidatos para contratação futura, enfim, todas as
etapas necessárias para caçar um talento.
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SERVIÇO TEMPORÁRIO

A mão-de-obra temporária Regido pela lei 6.019/74 supre necessidades de substituição de
pessoal do quadro permanente dos clientes e de acréscimos extraordinários de serviços por um
prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, nele já incluída a prorrogação permitida pelo
Ministério do Trabalho e Emprego.
Em caso de necessidade de substituição de um EFETIVO, que por qualquer motivo esteja
afastado, ou para atender a um ACRÉSCIMO EXTRAORDINÁRIO DE SERVIÇOS, sua empresa pode
contar com a RENOVA EMPREGOS na escolha destes profissionais TEMPORÁRIOS.
A contratação dos serviços ocorrerá nas ocasiões de:
SUBSTITUIÇÃO DE PESSOAL E/ OU PERMANENTE
1. Férias
2. Licença Maternidade
3. Licença em Geral
ACRÉSCIMO EXTRAORDINÁRIO DE SERVIÇOS
Nas épocas especiais de Picos de Produção, onde aumentam temporariamente as Vendas, Promoções,
Eventos, Fechamentos De Balanços, Etc.
Oferecemos assessoria clara e segura sobre a composição de taxas administrativas e encargos
sociais e legais envolvidos na contratação de Serviços Temporários, bem como sua aplicabilidade,
visando a redução de custos para o cliente.
A RENOVA EMPREGOS atende prontamente a expectativa do mercado, quanto, EMPRESA
PRESTADORA DE SERVIÇOS para os diversos segmentos e serviços.
Conte com uma empresa que lhe proporcione qualidade em seu trabalho, PONTUALILDADE,
PRESTEZA no atendimento e principalmente, produtividade com ética.
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ESTAGIÁRIOS

FORMA DE CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO
A RENOVA EMPREGOS vai identificar selecionar e administrar os estagiários de acordo com o
programa de estágio oferecido por sua empresa.
O OBJETIVO é integrar estudantes, empresa e instituições de ensino.
O estágio proporciona ao estudante vivência em situações reais no ambiente profissional,
possibilitando seu ingresso no mercado de trabalho.
Com utilização de estagiários sua empresa antecipa a formação de profissionais para seu
quadro permanente, preparando-se para o futuro.

Tem também a oportunidade de constante renovação, criando meios para absorver novas tecnologias e
conceitos.
A RENOVA EMPREGOS Oferece:
Seleção criteriosa do perfil acadêmico;
Integração escola/empresa, contratação;
Cobertura de Seguro de vida;
Substituição rápida de estagiários quando necessários, sem custo extra de seleção.
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