
Como o Grupo SITI se tornou um case de 
Recrutamento e Seleção?

Empresa com foco em Recursos Humanos, estabelecida em São Paulo e 
com abrangência em todo território nacional. O GrupoSITI nasceu focado 
em RH para TI, mas depois expandiu seus serviços para todas as áreas.        



Principais desafios de recrutamento do 
Grupo SITI

Entenda quais as principais dificuldades que o GrupoSITI encontrava 
em seus processos seletivos

 Qualificação dos candidatos
O GrupoSITI tem o desafio de apoiar seus clientes a encontrar profis-
sionais completos, mostrando a importância de contratar hard e soft 
skills alinhadas à realidade do mercado.
 
 Fit Cultural
O GrupoSITI tem o desafio de ajudar seus clientes a encontrarem 
profissionais alinhados à cultura empresarial. Tudo é feito de forma 
consultiva e mostra que processos seletivos são “vias de mão dupla”, 
ou seja, que o valor tem de ser gerado tanto para empresas quanto 
para profissionais.

 Cumprir os SLAs das vagas
Um dos grandes objetivos do GrupoSITI é cumprir os SLAs das vagas 
de seus clientes, atendendo as expectativas acordadas previamente.
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Como nossa solução de Recrutamento e 
Seleção ajudou o GrupoSITI

Plataforma completa
Nossa tecnologia permite que o RH do GrupoSITI  faça toda a gestão dos 
processos seletivos de seus clientes. Destaca-se triagem e aplicação 
dos testes online, construção do portal de carreiras para clientes, além 
da facilidade em proporcionar aos candidatos uma boa experiência por 
meio do envio de mensagens.

Agilidade e assertividade
Os filtros e testes dentro da nossa ferramenta de recrutamento per-
mitem que o recrutamento do GrupoSITI otimize seu tempo na etapa de 
seleção. Com isso, consegue-se focar em outras frentes importantes 
de RH para apoiar seus clientes.

Automatização de tarefas
Nossa tecnologia permite que o recrutamento do GrupoSITI cumpra 
com excelência a entrega de uma lista com candidatos mais 
qualificados para seus clientes. O destaque vai para a triagem, já que a 
aplicação de critérios facilita muito o recrutamento online.



"O VAGAS for business traz ganhos efetivos para o 
processo de R&S em todas as etapas. 

O candidato ganha, nós como empresa de R&S ganhamos 
e nossos clientes são premiados com um serviço de alto 
nível. Utilizamos outros ATS do mercado, mas a qualidade 
e a variedade da plataforma de vocês não tem concor-
rência. Se fôssemos descrever todo o valor que a plata-
forma proporciona aos nossos negócios, criaríamos um 

livro com muitas páginas".

Geni Lourenço
Head Hunter no GrupoSITI

Resultados do GrupoSITI através da plataforma Vagas For Business
A plataforma VAGAS for business traz resultados consideráveis para o 
Grupo Siti, que a utiliza desde o momento da divulgação das vagas até o 
fechamento de processos seletivos. Confira alguns deles:

 Vagas mais atrativas: com o apoio da equipe de Qualidade e    
 Atração da Vagas e com o forte canal de divulgação

 Redução dos SLAs das vagas

 Otimização das horas da equipe de RH

Conheça o Vagas for Business

https://forbusiness.vagas.com.br
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