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INTRODUÇÃO

A Empresa XX foi fundada na década de

90 no município de Dois Vizinhos Paraná.

Seus fundadores como já possuíam

experiência no ramo avícola após essa

visão empreendedora nasce o Grupo XX

tendo seu início imediato apenas com

ovos férteis.

O plano de carreira é um programa

implantado nas empresas que têm

como objetivo guiar o colaborador ao

seu crescimento profissional, pelo

fato de o mesmo abranger um

conjunto de caminhos bem definidos

onde é possível seguir de acordo

com suas aptidões profissionais, ou

melhores adaptações as atividades

determinadas no processo de cada

empresa.

Segurança no trabalho é uma

ferramenta utilizada nas

organizações, com o objetivo de

prevenir acidentes, e oferecer,

seguridade aos empregados. Cada

gestor, em sua área de atuação, deve

orientar fiscalizar garantindo que

cumpram e atendam as políticas e

procedimentos necessários para a

prevenção de acidentes.

A Empresa XX, uma das maiores

produtoras de ovos férteis e pintos de

corte da América Latina, tem como

missão a produção de ovos férteis

com o mais alto padrão de qualidade,

para também oferecer pintos de corte

com um grande desempenho, visando

sempre a excelência e a qualidade,

para melhor satisfazer os seus

clientes finais.

SUGESTÕES DE MELHORIAS A

GESTÃO DE PESSOAS DA EMPRESA

Como vimos durante o curso, o

recrutamento e seleção se apresenta

como um processo que aciona uma

contratação de um novo profissional

para uma determinada vaga,

passando por etapas de entrevistas,

testes, até avaliar o candidato que

atende aos requisitos para preencher

a determinada vaga, e se ele está

alinhado com a cultura da

organização, observamos várias

vezes a necessidade do profissional

de RH, exercer sua função direta na

contratação, usando suas habilidades

em comunicação e comportamento.
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A visão da Empresa XX é competir no

mercado interno e externo com valor e

comprometimento, sempre

caminhando com as evoluções do

mercado e sem deixar de lado a

preocupação com a biosseguridade.

Também o profissional fica responsável

por atrair novos talentos, pois é ele

quem “vende” a empresa e a vaga, com

o intuito de despertar o interesse para

o trabalho em determinada

organização, que também podemos

chamar de Headhunters.
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