
Executive Search
Recrutamento de executivos para cargos de 
gestão ou especializados



Um movimento para especialistas. 
Compromisso para campeões.



Executive Search é a arte de conectar talentos de alta 
performance às empresas por meio de uma pesquisa 
completa de mercado dentro do perfil e dos resultados 
que o profissional da área em questão deve promover. É 
um movimento para especialistas.

É feita uma ampla e profunda avaliação junto aos 
potenciais candidatos a uma posição estratégica na 
empresa contratante envolvendo reuniões presenciais, 
alinhamentos, condicionantes e garantias.

Um processo de “Executive Search” exige a 
integração de várias técnicas para que não 
haja margem para enganos.



Campeões reconhecem uns aos outros.

Sigiloso e objetivo, o “Executive Search” não só 
beneficia no tocante à contratação direta como traz 
uma leitura do comportamento dos concorrentes 
como raras ferramentas de mercado podem promover.

As oportunidades de ganhos com o “Executive Search” 
alcançam visões muito mais profundas que uma 
seleção tradicional poderia promover.



Precisão: tomadas de decisões com coerência e margem de acerto 
precisa com base em um conjunto completo de informações;

Confiança: informações integradas, comparativos e abordagens de 
aspectos profundos do perfil profissional e evidências de desempenho 
no mais alto grau de avaliação do mercado;

Sigilo: todo o projeto do Executive Search é realizado sob sigilo, 
protegendo seus processos internos, sua postura de mercado e seu 
time de colaboradores e líderes;

Acessos: a experiência e credibilidade da Selecta permite ter acessos 
aos principais empresários do mercado capixaba e nacional, por meio 
de abordagens éticas e confiáveis;

Opções: a Selecta representa o maior site de banco de currículos no 
Brasil, com 9 milhões de currículos e acessos às principais empresas 
em nível nacional e internacional.





DÊ O 
PRÓXIMO 

PASSO

+55 27 3041-6900
selecta@selecta-es.com.br
www.selecta-es.com.br
 
Agende uma visita!

Rua Major Clarindo Fundão, 156, 
Ed. London Tower, Pilotis 
Praia do Canto, Vitória - ES.


