
O SEU PARCEIRO NA ÁREA
DE RECURSOS HUMANOS



QUEM SOMOS
Em Maio de 2013, a PeopleConquest Recursos 
Humanos, foi criada para desenvolver um projeto 
inovador, que irá ter como principal atividade a 
prestação de serviços nas áreas de consultoria 
empresarial, nomeadamente ao nível do recrutamento 
e seleção, Outsourcing e outros.

- A PeopleConquest surge numa perspectiva de 
combater as lacunas sentidas pelas empresas 
portuguesas e internacionais na área da consultoria e 
gestão de recursos humanos.

A NOSSA MISSÃO
PeopleConquest tem uma preocupação especial com o 
bem-estar de todos os seus stakeholders (partes 
interessadas no negócio).

Neste sentido, pretende vir a adotar uma política de 
responsabilidade social séria, que contemple diversos 
setores da sociedade, disponibilizando serviços pautados 
em valores universais, como a ética, respeito e 
transparência, indispensáveis às empresas 
contemporâneas.



A NOSSA 
METODOLOGIA
- Após o diagnóstico PeopleConquest, desenvolvemos 
soluções flexíveis e inovadoras ajustados às 
necessidades da sua organização.

- O conhecimento aprofundado da cultura, dos valores e 
da equipa da empresa cliente é fundamental para o 
sucesso de todo o processo de recrutamento e selecção.

- Com a intenção de ir ao encontro das expectativas dos 
seus clientes e candidatos, numa relação de total 
transparência, a PeopleConquest pretende oferecer um 
serviço de excelência, cumprindo com prazos curtos e 
com um acompanhamento permanente às partes 
envolvidas no processo de Consultoria em Recursos 
Humanos.



OS NOSSOS 
VALORES
A inovação será pautada com base em valores 
como compromisso, ética, transparência, 
integridade, confiabilidade e respeito para com 
seus clientes, juntamente com a vantagem da 
flexibilidade, o que permitirá à empresa chegar 
onde as outras não chegam, oferecendo um 
serviço personalizado e de extrema qualidade. 



Modelo de Recrutamento e Seleção PeopleConquest
O QUE FAZEMOS

10
06

07

09

Garantia do serviço: 
(Acompanhamento 
junto do cliente e do 
candidato para aferir 
do grau de satisfação. 
Caso se verifique 
inadequação ou 
inadaptação do 
candidato à função, a 
nossa equipa garante 
um novo processo 
sem qualquer 
encargo, durante o 
periodo de garantia 
acordado.
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Pesquisa e Diagnóstico de
Necessidades junto 
do cliente e aprofundar
conhecimentos sobre
a organização.

02
Pesquisa de candidatos
na nossa base de dados, 
websites de emprego,
Executive Search, networking.

03 Pré- seleção de candidatos
através de triagem curricular
e primeira entrevista: telefónica.

05 Controlo de
Referências

Apresentação de
short – list  e 
aconselhamento

Entrevista final no
Cliente com os 
candidatos pretendidos

04

A B

Entrevista
presencial
com consultor 
especializado

Elaboração de Dinâmicas
de Grupo ou Aplicação de

Testes Psicométricos

Elaboração do relatório
individual do candidato

08 Reunião com o
cliente para feedback
de entrevistas

Contacto com
o candidato
seleccionado



ASSESSMENT CENTRE

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

- Identificação de potencial humano.
- Diagnóstico de necessidades de formação e desenvolvimento.
- Planeamento organizacional.

- O Cliente só compra o serviço que realmente precisa;
   como e quando precisa.
- Elaboração de soluções à medida das necessidades do cliente.

OS NOSSOS
SERVIÇOS



PROPOSTA DE PARCERIA RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

• APRESENTAÇÃO DE UMA PROPOSTA À MEDIDA
  DAS NECESSIDADES DO CLIENTE;

• PLANEAMENTO DAS SOLUÇÕES A IMPLEMENTAR;

• CRIAÇÃO DE MAIS VALIAS PARA O CLIENTE;

• ADAPTAÇÃO ÀS NECESSIDADES DO CLIENTE;

• O CLIENTE SÓ PAGA O SERVIÇO QUE PRECISA,
  OBTENDO MAIOR RENTABILIDADE DE CUSTOS;

• GRANDE LEQUE DE SERVIÇOS
  E SOLUÇÕES FLEXÍVEIS.

• A ESPECIALIZAÇÃO, FORMAÇÃO, EXPERIÊNCIA
  E NETWORK DA NOSSA EQUIPA;

• AVALIAÇÃO E LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES
 JUNTO DO CLIENTE;

• METODOLOGIA DE RECRUTAMENTO E
  SELEÇÃO ADEQUADA AO CLIENTE;

• RESPOSTA RÁPIDA;

• ACOMPANHAMENTO CONSTANTE DE CLIENTES E
  COLABORADORES;

• UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIAS INOVADORAS;

• TRABALHAMOS SEMPRE COM BASE EM SUCESS FEE
  E OFERECEMOS UM PERÍODO DE GARANTIA
  SOBRE CADA RECRUTAMENTO.



O SEU PEOPLE 
À CONQUEST!
Consultores Séniores com elevado Know How e 
vasta experiência no mercado nacional e 
internacional;

Total orientação para o cliente e candidatos;

Disponibilidade total da PeopleConquest em todas 
as fases do processo; 

Interlocutor único com conhecimento de todo o      
processo desde a negociação até à finalização.



Edificio Baia do Tejo, 
Avenida da Siderurgia Nacional
N.º1 - Edifício SN 1 - Gab. 132
2840-075 Aldeia de Paio Pires, Seixal
 
Email: leonor.carvalho@peopleconquest.com
Telf.: 210171450
Tlm.: 935860780 
Skype: people.conquest

QUEREMOS SER A SUA
PRIMEIRA ESCOLHA!

www.peopleconquest.com


