Especificidades do Processo Seletivo baseado em Competências
Caroline Werner Gabriel Santos da Costa (RH Ser Consultoria) carolinewgabriel@gmail.com
Djosete Santos da Costa (Unifacex) djosete@gmail.com

Resumo
Em decorrência da necessidade das empresas de se manterem competitivas no mercado e do
entendimento de que as pessoas constituem o principal ativo das organizações, os processos seletivos
com base nas competências vem sendo o centro das atenções. Analisar os candidatos apenas através de
aspectos tangíveis aparentes passa a dar lugar a análise mais completa do candidato, na busca de um
entendimento holístico do mesmo e suas possibilidades de atuação. Neste sentido, o presente artigo
apresenta as especificidades do processo de seleção baseado em competências na tentativa de elucidar
aspectos específicos acerca do mesmo.
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Specifics of the selection process based on competencies
Abstract
Due to the need for companies to remain competitive in the market and the understanding that people
are the main asset of the organizations, the selection process based on skills has been the center of
attention. Analyze candidates only through apparent tangible aspects starts to give way to more complete
analysis of the candidate in the search for a holistic understanding of it and its possibilities of action. In
this sense, this article presents the specifics of the selection process based on skills in an attempt to
clarify specific aspects about the same.
Key-words: Selection process, competencies, candidates

1 Introdução
A busca por processos seletivos baseados em competências vem crescendo a cada dia. Diferente
de alguns anos atrás, quando um excelente currículo e uma formação adequada garantiam o lugar do
profissional no mercado, nos dias de hoje a busca por habilidades e atitudes profissionais adequadas
vêm ganhando cada vez mais espaço. As empresas vêm, a cada ano que passa, percebendo a necessidade
de profissionais comportamentalmente adequados a conquista de resultados. A percepção errônea de
que os recursos materiais e financeiros são suficientes para o sucesso da empresa vem perdendo lugar
para o investimento em pessoas.
Assim, surgem a necessidade de, cada vez mais, selecionar pessoas competentes, desenvolver
as competências organizacionais e avaliar continuamente as competências dos profissionais que fazem
parte das organizações. Neste contexto, emergem os processos seletivos baseados em competências que,
além dos aspectos tradicionalmente analisados, vale-se de uma investigação aprofundada acerca do
perfil do candidato no que diz respeito aos conhecimentos adquiridos, as habilidades desenvolvidas e as
atitudes durante sua vida pessoal/profissional.

2 Objetivo
Diante das novas demandas organizacionais voltadas para os processos seletivos baseados na
análise de competências e da escassez de materiais voltados para a aplicabilidade práticas dos aspectos
relacionados a ele, o objetivo do presente artigo é analisar as especificidades do processo seletivo
baseado em competências em termos práticos.

3 O que são competências?
Nos dias atuais, com a globalização e a crescente competitividade, as empresas vêm procurando
incessantemente pessoas competentes para compor seu quadro funcional a fim de garantir um diferencial
que a mantenha no mercado. Com um cliente mais exigente, pessoas competentes passam a ser a
vantagem competitiva que as empresas precisam para manter-se no mercado global.
Mas, o que vem a ser competência?
De acordo Parry (1996), competência consiste no agrupamento de conhecimentos, habilidades
e atitudes correlacionados, que afeta de forma significativa as atividades realizadas por alguém e que se
relaciona ao seu desempenho, podendo ser medido segundo padrões preestabelecidos e melhorado por
meio de treinamento e capacitações adequadas.
Hipólito (2000) complementa o conceito de competência colocando que a pessoa competente
sintetiza, integra e transfere os conhecimentos e capacidades que possui gerando resultados ao negócio.
Levy Leboyer (1997) contribui para definição colocando que competências são “os repertórios
de comportamentos que algumas pessoas ou organizações dominam melhor que outras, o que as torna
eficazes e competitivas em determinadas situações”.
Neste sentido, Rabaglio (2001) coloca que as competências existem à medida que o indivíduo
consegue colocar todo o seu potencial em prática:
Ter competências significa ter conhecimentos, habilidades e
atitudes compatíveis, com o desempenho de uma atividade e ser
capaz de colocar esse potencial em prática sempre que for
necessário. (RABAGLIO, 2001, p.2)

Neste sentido, competência é o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que o
indivíduo possui e que lhe permite atuar frente as situações nas quais está exposto e gerar resultados
adequados. Assim, as competências devem ser analisadas de acordo com um contexto de demanda que
as define como necessárias, desejadas ou dispensáveis para a situação analisada em especifico.

4 Processo Seletivo baseado em Competências
A fim de garantir maior eficiência no processo de seleção de talentos e a contratação de profissionais
alinhados com as estratégias da empresa, as organizações vem utilizando-se cada vez mais dos processos
seletivos baseados em competências. Tais processos são embasados, não somente nos quesitos técnicos
e conhecimentos que o candidato adquiriu ao longo de sua formação e traz consigo, mas, principalmente,
pelas caraterísticas comportamentais necessárias a ocupação do cargo.
Conforme coloca Gramigna (2007), o processo de recrutamento e seleção por competências
embasado na avaliação dos candidatos quanto aos seus conhecimentos, habilidades e feedbacks pósseleção de sua atuação é uma tendência consolidada. As empresas, além dos conhecimentos diretamente
certificáveis, estão buscando o perfil completo do candidato, englobando sua capacidade de execução e
entrega de resultados.
Assim, a conquista de resultados efetivos, resultantes da aplicabilidade de seus conhecimentos
atrelados as habilidades para coloca-los em prática e as atitudes desbravadoras dos profissionais
aumentam suas chances de se colocar no mercado de trabalho. Neste sentido, torna-se necessária a
avaliação do candidato como um todo, abordando e investigando suas várias dimensões e intervenientes
de conduta profissional, entre elas:




Dimensão Intelectual Cognitiva - Fundamentada no conhecimento adquirido ao longo de sua
formação acadêmica, através dos cursos de capacitação e aperfeiçoamento profissional,
incluindo cursos técnicos, graduação e pós-graduação.
Dimensão de Autodesenvolvimento – Características comportamentais herdadas, adquiridas e
desenvolvidas pelo profissional ao longo de sua vida pessoal e profissional na relação do outras
pessoas e interação com o ambiente ao qual pertence.
Dimensão Atitudinal – Caracterizada pela capacidade do candidato de colocar seus
conhecimentos em prática, através das habilidades adquiridas ao longo de sua formação pessoal.

Assim, para que o processo de seleção ocorra com base nas competências, deverá buscar analisar
todos os conhecimentos adquiridos pelo candidato ao longo de sua formação e experiências
profissionais, os comportamentos apresentados diante de situações vivenciadas ao longo de sua vida, e
as atitudes apresentadas nesta trajetória analisando-os de acordo com o perfil de competências exigidas
por cada cargo. No entanto, para avaliar tais dimensões, os profissionais de recursos humanos podem
valer-se de várias ferramentas, a saber:






Dimensão Intelectual Cognitiva – Corresponde a análise de currículo e investigação exaustiva
da formação do candidato, atrelado a aplicabilidade dos seus conhecimentos em experiências
anteriores, além de aplicação de provas técnicas relacionadas aos conhecimentos exigidos pelo
cargo. Esta dimensão pode ser facilmente avaliada mediante analise de capacitação técnica
apresentada no currículo (com comprovação, se necessário) e avaliações de cunho técnico
direcionado aos conhecimentos necessários a ocupação do cargo em questão.
Dimensão de Autodesenvolvimento – A análise das habilidades de cada candidato exige um
pouco mais de atenção. Diferente dos conhecimentos técnicos a serem analisados na dimensão
anterior, as habilidades não são certificáveis sendo características observáveis até certo ponto.
Neste sentido, para análise desta dimensão os profissionais de recursos humanos utilizam-se da
aplicação de testes psicológicos voltados para investigação das habilidades que se deseja
investigar, além da realização de entrevistas de seleção.
Dimensão Atitudinal – Nesta dimensão o que se investida é a capacidade do candidato de
colocar em pratica o conhecimento que possui através das habilidades que detém, gerando

resultados satisfatórios e esperados. Assim, para investigar esta dimensão utiliza-se a aplicação
de dinâmicas de grupo e simulações nas quais o candidato se depara com situações reais e
problemas a resolver, demonstrando suas atitudes para resolução do problema ou demanda
apresentada.
Tais dimensões podem ser melhor retratadas no gráfico a seguir:
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Figura 01 – Dimensões relacionadas as análises dos candidatos

Destarte, a seleção por competências deve ser fundamentada e embasada em fatos reais e
mensuráveis, os quais culminam no perfil completo do candidato em avaliação, resultando na análise
das capacidades, atributos e qualidades do profissional. Cabe a cada empresa definir quais as melhores
técnicas e ferramentas a serem utilizadas a fim de avaliar as competências de seus candidatos e
profissionais, através de uma análise e discernimento acerca dos aspectos a coletar acerca do candidato
considerando o quanto o comportamento do candidato alinha-se as valores e princípios aceitos e
estimulados pela organização demandante (FERNANDES, 2013).
Mas, avaliar as competências dos candidatos, não significa que ao encontrar pessoas competentes,
o cargo será adequado a elas. Pelo contrário, o processo de seleção por competências deve ser embasado
na busca incessante das características e competências exigidas pelo cargo em questão e não vice-versa.
Assim, o candidato deve apresentar as características demandadas pela organização e apresentar o perfil
desejado para que seja enquadrado no cargo. O fato do profissional ser competente em algo não significa
que será competente para a demanda especifica desejada.
Ao analisar as dimensões de avaliação propostas por Hipólito e Reis (2002) e Fernandes e Hipólito
(2008) verifica-se a possibilidade de projeção para os processos de seleção de pessoal. Segundo os
autores, as competências podem ser avaliadas com foco nas competências ao longo da carreira de um
profissional de acordo com 04 dimensões, a saber:





Avaliação do Desenvolvimento – Analise do nível de complexidade no qual o candidato atua e
aplica suas competências, ou seja, qual é a capacidade (conhecimentos e habilidades) do
candidato para entrega de resultados,
Avaliação de Comportamento ou Atitudinal – Analise dos aspectos comportamentais
relacionados ás competências do candidato, observáveis no ambiente de trabalho e relacionados
a adequação dos mesmos aos comportamentos esperados pela organização.
Avaliação de Potencial ou Perfil – Corresponde a análise de que áreas de atuação o perfil do
candidato está relacionado e qual é seu potencial de desenvolvimento.
Avaliação de Metas – Refere-se a análise de quanto um profissional cumpre das metas que lhe
foram confiadas.

Tal modelo pode ser aplicados ao processo de seleção de pessoal e atua como um compilador acerca
das necessidades de análise na medida em que se faz necessário, com base nas definições acima e, na
busca da análise mais completa do candidato, avaliar seus conhecimentos e habilidades aplicados a

entrega de resultados em empregos anteriores e cargos anteriormente ocupados (avaliação de
desenvolvimento), analisar os comportamentos do candidato diante de situações cotidianas (avaliação
atitudinal), avaliar o potencial do candidato a possibilidades futuras (avaliação de potencial) e analisar
o nível de entrega do candidato (avaliação de metas).

4.1 Currículos baseados em Competências
Os currículos preparados pelos candidatos a fim de concorrer as vagas disponibilizadas pelo
mercado são formatados com base em conhecimentos adquiridos ao longo de sua trajetória profissional,
desconsiderando, na maioria das vezes, as competências adquiridas e desenvolvidas neste trajeto. Tal
modelo, faz com que o entrevistador trie, em primeira instancia, considerando apenas aspectos fáticos
técnicos. O currículo baseado em competências deve conter conhecimentos, habilidades e atitudes
empregadas em cada experiência apresentada, por exemplo:

Empresa: Costa Gabriel do Norte
Cargo: Analista de Recursos Humanos
Atividades: Planejamento, organização, execução e controle dos processos de recrutamento &
seleção de pessoal, treinamento & desenvolvimento organizacional e avaliação de performance.
Conhecimentos utilizados: Subsistemas de Recursos Humanos (Recrutamento & Seleção,
Treinamento & Desenvolvimento e Avaliação de Desempenho) e noções de legislação
trabalhista.
Principais habilidades utilizadas: Capacidade de análise, trabalho em equipe, agilidade,
condução de equipes, analise de resultados e feedback.
Atitudes: Definição do modelo de R&S a ser utilizado, análise do perfil dos candidatos e
condução do processo de R&S. Preparação e condução dos treinamentos. Planejamento,
organização, condução e feedback das avaliações de desempenho.
Figura 02 – Modelo de apresentação de experiência profissional por Competência

Diante do exposto, para que o currículo esteja embasado em competências precisará explanar,
além dos conhecimentos técnicos, as habilidades e atitudes do candidato, permitindo ao avaliador uma
primeira análise das competências procuradas nos candidatos e demonstrando o algo mais que o
candidato pode oferecer ao ocupar o cargo em questão. Assim, o currículo deixa de ser um instrumento
meramente informativo de formação escolar, histórico profissional e cursos (dimensão intelectual
cognitiva) e passa a ser uma ferramenta de exposição, por parte do candidato, de seu diferencial enquanto
profissional e candidato ao cargo.

4.2 Entrevista baseada em Competências
Para que o processo seletivo ocorra com enfoque nas competências sua condução deve ser
direcionada para situações ocorridas, atitudes tomadas diante da mesma e resultados encontrados na
atuação profissional anterior do candidato. Para tanto, a principal ferramenta utilizada são as entrevistas
baseadas em competências. Diferentemente da entrevista convencional, a entrevista com foco nas

competências encontra-se direcionada a colocar o candidato em contato com situações reais ocorridas
em sua vida pessoal e profissional, a fim de avaliar o posicionamento tomado diante das mesmas. Assim,
as perguntas comumente utilizadas relacionam-se com fatos cotidianos, tais como:











Quais eram suas atribuições no cargo “X” e como as executava no dia a dia.
Você já executou atividades que não estavam relacionadas com o seu cargo? Quais? Como foi?
Fale de uma situação na qual você foi chamado atenção pelo seu superior. Qual foi sua reação?
Conte-nos uma situação de estresse profissional vivenciada e a forma de utilizou para lidar com
tal ocorrência.
Exemplifique uma situação de conflito que vivenciou com colegas de trabalho e como resolveu.
Conte-nos uma situação na qual você teve um problema e teve que resolvê-lo com rapidez.
Dê exemplos de situações nas quais teve iniciativa.
Você já trabalhou com pessoas que tinham menos conhecimentos que você? Como foi lidar com
esta situação?
Qual é a sua atitude diante de solicitações que você não concorda? E diante de pessoas que
possuem opinião diferente da sua?
Qual é a sua maior virtude? Dê um exemplo de situação na qual você a utilizou?

Assim, através destas indagações, o candidato irá explanar como executou ou executaria
determinados processos ou como teve que lidar ou lidaria com determinada situação em especifico. É
importante que o entrevistador se utilize de perguntas direcionadas as situações especificas que deseja
avaliar e que estejam relacionadas ao cargo no qual o candidato esteja concorrendo. Entender a realidade
da empresa contratante facilita a seleção das perguntas a serem colocadas na entrevista.
Com base no apresentado, observa-se que a utilização e análise de entrevistas baseadas em
competências envolve uma série de fatores que, se não observados, pode comprometer a validade da
mesma e seleção eficaz do candidato, a saber:









Necessidade de entendimento, por parte do entrevistador, não só do perfil da vaga em questão,
mas também da cultura organizacional e estilo de gestão utilizado pela empresa solicitante a fim
de obter subsídios e informações para melhor avaliar os candidatos em processo.
Envolvimento da subjetividade do avaliador na medida em que o mesmo avaliará as respostas
do candidato de acordo com parâmetros subjetivos de analise, os quais variam de entrevistador
para entrevistador fazendo com que um candidato possa ser aprovado por um avaliador e por
outro, reprovado.
Importância da padronização dos critérios de avaliação utilizados por cada
avaliador/entrevistador.
Necessidade de análise aprofundada do candidato a fim de avaliar de forma completa e imparcial
as respostas oferecidas pelo entrevistado, buscando minar a ansiedade e nervosismo envolvido
no processo.
Cuidado ao tentar predizer comportamentos futuros embasados em comportamentos passados,
uma vez que em tal posicionamento, utiliza-se do pressuposto de que o comportamento das
pessoas é constante e imutável, desconsiderando as possibilidades de desenvolvimento
pessoal/profissional e mudança comportamental, tão defendidas nas teorias da psicologia
moderna. Ao considerar o ser humano como imutável, desconsidera-se as possibilidades de
melhoria profissional e desenvolvimento de possibilidades, invalidando os demais processos de
gestão de pessoas, tais como treinamento & desenvolvimento de talentos, avaliação de
desempenho com foco em melhorias, entre outros.
Possibilidades de, ao se utilizar perguntas chavões empregadas na maioria das empresas que se
utilizam deste método, corre-se o risco de o candidato utilizar-se de respostas prontas, gerando
analises incorretas do avaliador/entrevistador.

4.3 Coleta de referências Profissionais
O desempenho do candidato nos empregos anteriores é de fundamental importância para análise
das competências do candidato uma vez que as pessoas que trabalharam com o mesmo em oportunidades
anteriores tiveram a convivência e conhecem o comportamento do candidato diante de determinadas
situações genéricas ou pontuais/específicas. Assim, conversar com antigos chefes ou colegas de trabalho
pode oferecer a possibilidade de uma análise mais fidedigna acerca do perfil profissional do candidato,
reduzindo as chances de erros nas inferências sobre o mesmo.
No entanto, para que as referências possam contribuir para análise, é importante que seja
coletada com profissionais imparciais, que conviveram diretamente com o avaliado, mas que não
possuam relações pessoais com o mesmo. Neste momento, perguntas como (1) Quais eram as
características do candidato quando vocês trabalhavam juntos? (2) Quais as características que o
candidato precisa melhorar? (3) Cite uma situação de conflito vivenciada pelo candidato quando
trabalhava com você e como ele resolveu, (4) Como o candidato lidava com feedback negativo? podem
ser utilizadas. Além disso, é importante que o avaliador esteja atento as possibilidades de protecionismo
do entrevistado com o candidato em processo. Possibilidades deste tipo não podem ser eliminadas, mas
minimizadas no processo.

5 Conclusão
O processo seletivo baseado na análise de competências vem sendo utilizado de forma
significativa pelas empresas e conferindo ao processo uma investigação mais aprofundada acerca do
perfil profissional necessário para ocupação dos cargos, o que minimiza as possibilidades de erro na
escolha do candidato. No entanto, este processo guarda algumas particularidades que devem ser
observadas e podem interferir negativamente no processo como a influência da subjetividade na
avaliação e as possibilidades de colocações inverídicas dos candidatos. Ademais, este tipo de processo
apresenta suas vantagens devendo ser utilizado de forma cautelosa e cuidadosa para que o entrevistador
tire um maior proveito em suas análises e tenha um perfil mais completo dos profissionais avaliados.
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