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O USO DA 
TECNOLOGIA 
COMO FACILITADOR NA 
ADMISSÃO DE TALENTOS
RH DA FIEC SE MODERNIZA AO ADERIR A NOVOS PROCESSOS E, 
ASSIM, MELHORAR A EXPERIÊNCIA DO COLABORADOR

Sofia Holanda

Jornalista

T odos os dias, a tecnologia revoluciona a ma-
neira como nos relacionamos com nossas 
rotinas. As diversas possibilidades e a ver-
satilidade que novas ferramentas oferecem 

fizeram com que o mundo corporativo se transformasse 
com rapidez, levando atividades até então operacionais 
para posições estratégicas. 

Nesse contexto, o Sistema FIEC se renova e atende 
aos anseios do mercado, inovando nos processos ad-
missionais de seu quadro de colaboradores: uma forma 
assertiva de agilizar procedimentos, aumentar a produ-
tividade da equipe e tornar as atividades mais eficien-
tes. Assim, a Gerência de Recursos Humanos (GERHU), 
atendendo aos anseios do mercado, investe esforços 
na melhoria dos atendimentos aos profissionais com o 
uso de novas estratégias tecnológicas como diferencial. 

“Escolhemos andar lado a lado com a tecnolo-
gia, visando a melhoria dos processos, a automação 
dos procedimentos, mas sem esquecer do cuidado 
e de colocar nossos colaboradores como centro de 
tudo”, ressalta João Victor Gomes, assistente de RH 
responsável pelo núcleo de admissão da GERHU, e 
complementa: “Hoje o núcleo de admissão utiliza 
uma plataforma ATS (Application Tracking System - 
software de gestão de processos de Recrutamento e 
Seleção) para facilitar todo o processo.

Escolhemos andar lado a lado com 
a tecnologia, visando a melhoria 
dos processos, a automação dos 
procedimentos, mas sem esquecer 
do cuidado e de colocar nossos 
colaboradores como centro de tudo.”

João Victor Gomes, assistente de RH responsável pelo 
núcleo de admissão da GERHU

Os números vêm crescendo de  
forma satisfatória, possibilitando um olhar 
diferente para os processos e otimizando o 
tempo dos nossos colaboradores.”

Rodrigo Freitas, coordenador de pessoal da Gerência de RH

Rodrigo Freitas, coordenador de pessoal da Gerên-
cia de RH, ressalta que as automações trazem o setor 
para um outro patamar no que diz respeito ao atingi-
mento de metas e indicadores. “Os números vêm cres-
cendo de forma satisfatória, possibilitando um olhar 
diferente para os processos e otimizando o tempo dos 
nossos colaboradores”, explica.

A Revista da FIEC conversou com dois novos cola-
boradores da Federação, o Yan da Rocha, que integra a 
equipe do IEL Ceará, e a Lidiane Falzone, psicóloga da 
área de Promoção da Saúde, do SESI Parangaba. Ambos 
falaram sobre suas vivências ao aplicar para as vagas na 
Federação. “Um dos fatores fundamentais da tecnologia 
na minha admissão foi a agilidade e a facilidade de todo 
processo. Além disso, me senti com autonomia e facili-
dade na comunicação neste momento inicial. A FIEC, 
embora com mais de 70 anos, é moderna e atualizada, 
o que faz dela uma excelente empresa para se trabalhar. 
Fora isso, me senti muito acolhido, amei o processo, e 
enalteço o excelente trabalho feito pelo RH. Entraram 
em contato, esclareceram todas as minhas dúvidas e me 
deixaram muito confortável em tudo. Em especial, enal-
teço e parabenizo a atitude de escolherem um padrinho 
para todos os novos colaboradores, isso nos deixa muito 
mais familiarizados e à vontade”, ressalta.

O Selecty facilita a comunicação com o candida-
to, dispõe de uma interface bem mais acolhedora e 
assertiva, onde é possível parametrizar templates 
de comunicação e ainda permite que o candidato/
futuro colaborador, tenha uma visão geral de quais 
pendências ele tem conosco.
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