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Recrutamento Comercial

Recrutamento Operacional

Consultoria em RH

Automação em RH
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Recursos Humanos

Ser reconhecida como agência referência em recrutamento e 
seleção de profissionais para alavancar seu negócio.

Comprometimento com cumprimento de prazos;
Comportamento ético, correto e transparente;
Realização de recrutamento imparcial e eficaz;
Relação de respeito e confiança com nossos clientes e parceiros.

Realização de processos estruturados e dinâmicos de 
recrutamento e seleção de profissionais para as áreas comercial 
e operacional.

Visão

Valores

Missão



Clique no ícone acima
 e saiba mais

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
ESPECIALIZADO PARA EMPRESAS
DE TODO PORTE

EMPRESAS
INICIANTES

0-2 Anos

02 a 05 colaboradores

PEQUENAS
EMPRESAS

2-5 Anos

06 a 20 colaboradores

MÉDIAS
EMPRESAS

6-10 Anos

21 a 50 colaboradores

GRANDES
EMPRESAS

Acima de 10 Anos

Acima de 50 colaboradores

EMPRESAS EM
CONSTITUIÇÃO

0 Anos

Contratando colaboradores

https://www.funill.com.br/empresas-em-constituicao
https://www.funill.com.br/empresas-iniciantes
https://www.funill.com.br/pequenas-empresas
https://www.funill.com.br/medias-empresas
https://www.funill.com.br/grandes-empresas


NOSSOS SERVIÇOS

Recrutamento Comercial Recrutamento OperacionalConsultoria em RH

Clique no ícone acima
 e saiba mais

Automação em RH

https://www.funill.com.br/automacao-em-recursos-humanos
https://www.funill.com.br/consultoria-em-recursos-humanos
https://www.funill.com.br/recrutamento-comercial
https://www.funill.com.br/recrutamento-operacional


O Processo de Automação de RH, tem por objetivo principal Implementar e Automatizar seu 
sistema de RH. Faremos isso por meio das mais dinâmicas e modernas tecnologias do 
segmento.

Como a nossa automação irá ajudar a sua empresa:

•  Elabore relatórios sobre a rotina de seus colaboradores de modo eficiente.
•  Realize análises de grupos
•  Realize suas tarefas de RH de forma dinâmica
•  Realize avaliações de desempenho

Foque na realização, e deixe todo trabalho com a gente!

AUTOMAÇÃO
EM RECURSOS HUMANOS

Automação em RH



Nossas ações irão esclarecer e orientar Você no processo de gestão de Pessoal. Visando à 
expansão, concretização e aprimoramento na área de gestão de Recursos Humanos.
A vantagem da consultoria é a capacidade que temos em "fornecer" uma visão imparcial e 
profunda sobre a área de gestão de pessoas,  apontar erros na rotina da empresa, ajudando-o a 
cumprir a seus objetivos.

Como a nossa consultoria irá ajudar a sua empresa:

•  Aumentar a motivação da Equipe
•  Aumentar a produtividade dos colaboradores
•  Melhorar o clima organizacional
•  Definição do organograma da empresa
•  Redução de falta dos colaboradores
•  Implementação da cultura organizacional
•  Redução do desligamento e rotatividade dos colaboradores

Foque na realização, e deixe todo trabalho com a gente!

CONSULTORIA
EM RECURSOS HUMANOS

Consultoria em RH



RECRUTAMENTO COMERCIAL

Marketing Vendas

Recrutamento Comercial

Com objetivo de Recrutar Profissionais especialistas em concretizar Oportunidades de Negócio para você. Nossa 
ação de seleção de candidatos visa profissionais capacitados e alinhados com a cultura da sua empresa.

Com Talentos Especialistas na área de Vendas, Você terá maior competitividade no mercado e mais Oportunidades, 
Expansão, Concretização e Aprimoramento dos seus resultados.

Tudo isso, é possível, pois possuímos uma infraestrutura e os softwares mais avançados para realizar os melhores 
processos de Consultoria e Seleção de Candidatos.



Administrativo Financeiro Operacional Recursos Humanos Ti

Recrutamento Operacional

RECRUTAMENTO OPERACIONAL
Com objetivo de Recrutar Profissionais especialistas na área Operacional.Nossa ação de seleção de candidatos 
visa profissionais capacitados e alinhados com a cultura da sua empresa.

Com Talentos Especialistas na área Operacional, Você terá maior qualidade nos processos e execução de tarefas 
chave para o fortalecimento da sua empresa  no mercado. Assim, sendo mais competitivo com  mais 
Oportunidades, Expansão, Concretização e Aprimoramento dos seus resultados.

Tudo isso, é possível, pois possuímos uma infraestrutura e os softwares mais avançados para realizar os melhores 
processos de Consultoria e Seleção de Candidatos.



3 ETAPAS
PARA ENCONTRAR TALENTOS
PARA SUA EMPRESA

1 2 3

DIVULGAR SELECIONARENTENDER



ENTENDER

Vamos conhecer 
suas necessidades

Nesta etapa desenvolveremos uma série de ações para a divulgação das vagas necessárias para 
suprir as necessidades de sua empresa com base nas informações coletadas no processo anterior.

Aqui selecionaremos quais os melhores e mais eficientes veículos de comunicação e redes sociais 
serão utilizados para se obter a maior quantidade e a melhor qualidade de inscritos para as vagas 
oferecidas.



DIVULGAR

Divulgaremos a Oferta

Nesta etapa desenvolveremos uma série de ações para a divulgação das vagas necessárias para 
suprir as necessidades de sua empresa com base nas informações coletadas no processo anterior.

Aqui selecionaremos quais os melhores e mais eficientes veículos de comunicação e redes sociais 
serão utilizados para se obter a maior quantidade e a melhor qualidade de inscritos para as vagas 
oferecidas.



Encontraremos o Talento

Desenvolveremos uma série de processos de análise curricular. Em seguida, faremos a comprovação 
e a veracidade das informações.

Atrelado a tudo isso, realizaremos uma série de avaliações com os candidatos selecionados para 
comprovar suas capacidades e confirmar suas qualificações diante das necessidades da oferta de 
trabalho.

ETAPA 01 - DIVULGAÇÃO DA OFERTA

ETAPA 02 - TRIAGEM CURRICULAR

ETAPA 03 - ENTREVISTA - INDIVIDUAL

ETAPA 04 - ENTREVISTA - COLETIVA

ETAPA 05 - ENTREVISTA - INDIVIDUAL

ETAPA 06 - AVALIAÇÕES 

ETAPA 07 - PARECER DE ENCAMINHAMENTO DE CANDIDATOS

ETAPA 08 - ENCAMINHAMENTO DE CANDIDATOS

SELECIONAR

SELECIONAR



ENTENDA COMO
ENCONTRAMOS TALENTOS

DIVULGAÇÃO
DA OFERTA

TRIAGEM
CURRICULAR

ENTREVISTA
INDIVIDUAL

ENTREVISTA
COLETIVA

ENTREVISTA
INDIVIDUAL

Realizamos a 
divulgação da vaga em 
nossa rede de contatos 
e parceiros.

Divulgamos a vaga em 
nossas redes sociais e 
outros canais de 
veiculação digitais.

Realizamos uma triagem 
informatizada e 
dinâmica.

Avaliação dos 
antecedentes do 
candidato.

Conrmação inicial de 
dados curriculares.

Nossos prossionais 
realizam uma interação 
remota com o candidato 
am de conrmar 
informações curriculares.

Avaliação 
comportamental e 
interação com o grupo.

Realização de 
dinâmicas de grupo.

Realização de testes 
iniciais direcionados à 
função do candidato.

Esse procedimento é 
necessário para 
conrmar informações 
previamente coletadas.

Comprovar o perl 
adequado do candidato 
para a função a qual se 
candidatou.

AVALIAÇOES

Realização de testes
de lógica.

Testes práticos com 
softwares que o 
candidato poderá 
trabalhar.

Testes para avaliar seus 
resultados (no caso do 
prossional de vendas).

PARECER DE 
ENCAMINHAMENTO 

DE CANDIDATOS

Uma avaliação realizada 
junto com o 
empregador.

Conrmação das 
necessidades do 
empregador.

ENCAMINHAMENTO
DE CANDIDATOS

Divulgamos a vaga em 
nossos painéis e 
buscamos candidatos em 
nosso banco de dados.

Encaminhamento dos 
candidatos com melhor 
qualicação no processo 
seletivo.

Encaminhamento dos 
candidatos que melhor 
se encaixam no perl da 
vaga solicitada.



Nosso objetivo é o
recrutamento de

colaboradores capacitados
que aumente a rentabilidade

do seu negócio

Visão sistêmica com soluções
criativas e redução de custos

Identificação. investigação e
sugestão de resoluções para o

seu negócio

Selecione o Melhor Profissional
para o seu negócio e diminua

os custos e despesas operacionais

Melhor custo-benefício
e pontualidade

Soluções inovadoras de
mercado e capacitação

de equipes

Estratégias de engajamento de
equipe (com foco no aumento

de produtividade)

Desenvolvimento de
clima organizacional

Vantagens de contratar a Funill - Recursos Humanos

SUPERE QUALQUER BARREIRA
PARA O SEU CRESCIMENTO



Funill
Recursos Humanos

PROFISSIONAISESTRUTURA DIFERENCIAIS

O melhor Custo-Benef ício do Mercado!

Empresa A

Empresa B

Empresa C

Empresa D

Comprometimento
com Prazos

Especializada em
Recrutamento
Comercial e
Operacional

As Mais Modernas
Tecnologias

Atendimento
Multi-canal

Estrutura Física
Local

Tempo de
Mercado

Formação
Acadêmica

Constante
Feedback

Engajamento
Profissional



A Hora é Agora!

VAMOS ENCONTRAR

PARA SUA EMPRESA
TALENTOS

Seu TALENTO está aqui

https://www.funill.com.br/contato


Documentação Funill

Modalidade Contratual

Funill - Contrato Assinado

Funill - Contrato Assinado - Aditivo Modalidade Contratual

Funill - Pré-requisitos de Contratação

Recrutamento e Seleção - Área Comercial

Serviços de Consultoria

Funill
Recursos Humanos

Cargo / Função  _______________________

Cargo / Função  _______________________

Cargo / Função  _______________________

Cargo / Função  _______________________

Cargo / Função  _______________________

Recrutamento e Seleção - Área Operacional

Cargo / Função  _______________________

Cargo / Função  _______________________

Cargo / Função  _______________________

Cargo / Função  _______________________

Cargo / Função  _______________________

Documentação para Pessoa jurídica 

Contrato Social Consolidado ou Contrato Social e Última Alteração Contratual

Inscrição Federal - Cartão CNPJ

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

CNH - Carteira de Habilitação ou Carteira de Identidade e CPF dos Sócios

CNH - Carteira de Habilitação ou Carteira de Identidade e CPF

Comprovante de Endereço

A documentação solicitada deverá estar válida com no máximo 03 meses,

após a emissão

Os contratos serão elaborados através de nossa Central de Negócios

Documentação para Pessoa Física

Observações Gerais

Serviços de Automação



Funill
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Central de Negócios:

+55 31 3658-9555 +55 31 3658-9555

in

www.funill.com.br
Funill

Recursos Humanos
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