
O seu sucesso é o nosso sucesso: 
Desmistificando  o  processo  de  entrevistas

Não resta dúvidas de que qualquer processo de seleção pode ser um tanto quanto 
estressante. Isso costuma acontecer pelo fato de existirem muitas variáveis 
envolvidas na atividade. Queremos que nossa seleção seja transparente para 
aprendermos mais sobre você (e vice-versa) de forma rápida e eficiente.

1º passo – Pesquisa
Temos oportunidades incríveis na SBA! Procure seu próximo cargo em uma das nossas localidades. 
Saiba mais sobre a empresa acessando o site www.sbasite.com. 

2º passo – Candidatura
É necessário enviar sua candidatura pela internet para concorrer a qualquer oportunidade. Caso 
não encontre uma vaga perfeita para você, entre na nossa Rede de Talentos para continuar em 
contato com nossa empresa. Você receberá um alerta sempre que publicarmos uma nova vaga. 

3º passo – Entrevista pelo telefone
Sempre analisamos as candidaturas para todas as nossas oportunidades, e estamos em busca 
dos melhores profissionais do mercado. Se acharmos que você tem o perfil no qual estamos 
interessados, entraremos em contato para agendar uma entrevista pelo telefone. Prepare-se para 
essa conversa da mesma forma como você se prepararia para uma entrevista presencial.

4º passo – Entrevista presencial
Se der tudo certo na conversa pelo telefone e você estiver impressionado com nossa empresa, 
pediremos que compareça em uma das nossas localidades para aprender sobre a SBA, a vaga 
e a equipe. Prepare-se para responder perguntas sobre sua experiência profissional, formação e 
qualificação. Levamos o processo de recrutamento tão a sério quanto você!

5º passo – Proposta
Caso você seja a pessoa mais qualificada para a vaga, iniciaremos o processo para realizar 
sua contratação o quanto antes. Você receberá uma ligação com todos os detalhes sobre a 
remuneração e o ótimo pacote de benefícios que oferecemos. Também enviaremos uma carta com 
essas informações. 

6º passo – Atividades administrativas
Parabéns! Já podemos comemorar sua contratação. Antes do primeiro dia de trabalho, você 
precisará realizar algumas atividades administrativas que, de acordo com cada país, poderão incluir 
a validação da sua experiência prévia e das suas referências, um exame médico e/ou um exame 
toxicológico. Embora essas pendências variem para cada localidade e cada vaga, organizamos 
todas essas atividades de forma a criar um primeiro dia interessante e produtivo.

7º passo – Primeiro dia e primeiros meses
É sempre legal começar a trabalhar em um lugar diferente. Talvez você tenha que conhecer muita 
gente, compreender as políticas do local, dominar as tecnologias usadas, descobrir as diretrizes da 
marca e até aprender sobre um novo setor. Com o nosso processo minucioso de boas-vindas, você 
conseguirá sucesso e autoconfiança muito mais rápido. Na primeira semana, você receberá links 
como aulas virtuais que incluirão todos os assuntos sobre os quais precisará aprender. 


