O SineBahia oferece serviço de intermediação para o trabalho de forma gratuita.
Identica, analisa e encaminha prossionais para as vagas oferecidas pelos
empregadores. O serviço é realizado pela Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda
e Esporte (Setre) do Governo da Bahia, através de convênio com o
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Como Funciona?
Empresa

O SineBahia realiza o cadastro da empresa
junto ao empregador
Necessários: CNPJ e informações básicas
Esse cadastro também pode ser feito através de envio
de formulário por e-mail

Vaga

Cadastro da vaga no sistema do SineBahia
Necessário: detalhamento da vaga
Dados agrupados em um formulário enviado aos recrutadores
O retorno do SineBahia será dado com brevidade,
com análise do perl dos candidatos recrutados
Denição de data para seleção

Encaminhamento para a empresa

Importante!
O empregador deve enviar os critérios da vaga de forma objetiva:
função a ser desempenhada (segundo a Classicação Brasileira
de Ocupações); turno; salário; benefícios como: transporte,
alimentação, plano de saúde e odontológico, fardamento, etc.
A estrutura da unidade central
Central de captação de vagas
Equipe responsável pela captação de vagas através de visitas
às empresas e de contatos realizados via telemarketing.
Central de convocação e administração de vagas
Equipe capacitada para recrutar os trabalhadores que
atendam ao perl solicitado, acompanhando os processos
seletivos dentro dos prazos estabelecidos pelas empresas.
Comunicação
Equipe de Comunicação destinada à divulgação das vagas da unidade
e de informações sobre qualicação prossional e o mercado de
trabalho. As vagas são divulgadas em mídias sociais, nas principais
emissoras de televisão, em rádios, e no site da Secretaria do Trabalho,
Emprego, Renda e Esporte da Bahia.
Instalações para processos seletivos
Instalações apropriadas e confortáveis para que o empregador
realize todas as etapas do processo seletivo.
Serviços de Psicologia
Com uma equipe de prossionais da área de Psicologia, é realizada
a avaliação e o encaminhamento dos candidatos para as empresas.
Dentre os métodos utilizados: aplicação de provas e questionários;
realização de entrevistas e dinâmicas de grupo; dentre outros.
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Ao nal do processo, o SineBahia solicita que o empregador
disponibilize um retorno sobre os candidatos encaminhados
para a seleção. Isso garante que os não contemplados
possam ser incluídos em novos processos seletivos.
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