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Quem somos
Um pouco de nossahistória.

Por mais de uma década a PrismaRH – Soluções em Gestão de Pessoas
tem sido sinônimo de qualidade e segurança. A história da PRISMA
começou há 12 anos, na cidade de Porto Alegre, RS, com a constatação
de que contratar profissionais não é uma tarefa simples como parece e se
desenvolveu ao longo do anos com o aprimoramento e desenvolvimento
de novas técnicas de seleção.
Hoje dispõe de um banco de currículos próprio, escritórios em Curitiba e
Porto Alegre, e parceiros em todos os estados do Brasil, reunindo meios
necessários para otimizar todo o processo e selecionar futuros
colaboradores da forma eficaz em todo Brasil. Também dispõe de um
banco de currículos em constante atualização, e parcerias com vários
meios de comunicação para recrutamento de candidatos.

Escritório de Curitiba

NossaMissão
A nossa missão consiste na adequação dos talentos disponíveis no mercado e das
oportunidades oferecidas de forma a garantir a excelência na entrega de nossos serviços,
maximizando valor para os clientes.

Visão da empresa
Ser o melhor parceiro em geração de valor para nossos clientes no provimento e
desenvolvimento de seus recursos humanos.

Nossosvalores
➢

Busca contínua da inovação e qualidade em nossos processos;
➢ Dedicação e agilidade na relação com nossos clientes internos e externos;
➢ Nosso relacionamento deve ser transparente e refletir altos padrões de ética;

Nosso Diferencial – Por que a PRISMARH?
➢ Profissionais com formação adequada para condução dos processos;
➢

Utilização de métodos científicos para a seleção de candidatos;
➢ Foco em resultados;
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Nossos Serviços
Terceirização do Recrutamento e Seleção

Contamos

em nosso cadastro com profissionais qualificados nos
diferentes segmentos. Sua empresa descreve o perfil do
profissional desejado e a equipe da PRISMARH se encarrega do
processo de busca e seleção.
Nossa metodologia compreende de trabalho consiste em:
➢Levantamento da necessidade por meio de uma descrição
detalhada da vaga a ser preenchida junto com o cliente;
➢Recrutamento dos candidatos;
➢Entrevistas e avaliação dos candidatos;
➢Elaboração do Perfil;
➢Dinâmicas de grupo, quando for o caso;
➢Entrevista dos candidatos com dirigentes da empresa;

O acompanhamento do processo pode ser todo feito via Internet, o que dá agilidade e facilita
os processos seletivos, liberando seus gestores para as suas atividades fins,

Administração de Programasde Estágios
A PRISMARH atua também como agente de integração,
recrutando e administrando os contratos de Estágios. Não é
cobrado o serviço de recrutamento e seleção nestes casos,
apenas a taxa de administração do contrato de estágio.
A vantagem na contratação de estagiários está na possibilidade
de se manter sempre atualizada, recebendo jovens que trazem
a vanguarda dos procedimentos para dentro das organizações,
oxigenando procedimentos arraigados e incentivando a
possibilidade de mudanças de paradigmas, possibilitando
moldar os novos talentos, desenvolvendo habilidades em total
consonância com as necessidades da empresa. Há, também,o
aspecto social, no cumprimento de um compromisso com a
comunidade, contribuindo para a formação de profissionais
competentes dentro de suas áreas de atuação.

Terceirização de Serviços de Avaliação de Candidatos
Para aquelas situações onde a necessidade é o um parecer sobre as competências, o potencial
de adaptação de uma pessoa a uma determinada função, dos candidatos já selecionados ou
indicados para sua empresa.
Por meio de entrevista pessoal, aplicação de testes específicos, dinâmicas de grupo, dentre
outros instrumentos que subsidiam a emissão dos pareceres técnicos, realizamos o levantamento
das competências e habilidades, visando o adequado gerenciamento e a obtenção de
melhores resultados, tanto na posição atual quanto em futuras colocações. Nosso parecer é
apresentado através de um Relatório individual.
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Alguns de nossos clientes
Estes são alguns dos clientes da PRISMARH.
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