
PLAYBOOK DA
PESSOA CANDIDATA



Somos uma empresa de Florianópolis - SC e a maior parceira
Gold Bitrix24 na América Latina e países da Europa. 

O Bitrix24 é uma plataforma de gestão empresarial completa e
o nosso amor por essa solução nos garantiu a criação de um mix
de soluções voltadas à transformação das empresas através
dessa plataforma tudo em um. 

Por isso,  já possuímos mais de 1.200 clientes ganhando
eficiência com o uso do Bitrix24 aliado às nossas soluções
exclusivas, alcançando resultados com o apoio de um time de
mais de 65 especialistas, carinhosamente chamados de shockers.

O QUE É A BR24?

Empowering people to go beyond!



Shocker é como chamamos o nosso time de especialistas, e
para se tornar um Shocker você precisa estar alinhado a nossa
cultura e possuir os nossos valores! 

Procuramos pessoas engajadas e que fazem acontecer ⚡

Você pode conhecer um pouco mais sobre a nossa história e o
nosso propósito clicando aqui.

O QUE É SER UM SHOCKER?

Seja positivo, curta a jornada com a gente!



SOBRE O NOSSO PROCESSO SELETIVO

Para se tornar um Shocker, você precisa passar pela jornada
da pessoa candidata! 

Esta jornada possui algumas etapas, e é através deste playbook
que você vai entender cada uma delas!

Ame, pois o amor vence tudo!



Bate-papo com os líderes ContrataçãoAnálise de currículoCandidatura

Teste de perfil Bate-papo com people Bate-papo com o founder

ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO

*Lembrando que as etapas do processo podem variar de acordo com cada oportunidade. Alguns processos podem ter etapas adicionais,
este é apenas um processo de referência!

Faça acontecer com toda energia!



Teste de perfil:

O teste de perfil já está disponível no momento da sua
candidatura através da nossa plataforma de Recrutamento e
Seleção. 

Caso você já tenha realizado o teste em outros processos
seletivos, não se preocupe! Você pode reaproveitar os
resultados :)

ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO

Jogue junto, são os times que ganham campeonatos!



Análise do currículo:

O time de people vai realizar a avaliação de currículos
recebidos para encontrar os perfis mais aderentes às nossas
oportunidades!

ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO

Aprenda algo novo todo dia!



Bate-papo com People;

Na primeira conversa vamos entender o quanto seus valores
se conectam aos da Br24 e vamos ter a oportunidade de te
conhecer um pouco melhor!

ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO

Sonhe grande, pois sonhar pequeno dá o mesmo trabalho



Bate-papo com os líderes:

Nesta etapa, o respectivo líder da oportunidade vai realizar uma
conversa para avaliar o seu conhecimento técnico, baseado em
suas experiências.

ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO

Tenha coragem de encarar e abraçar as consequências!



Bate papo com Founder:

Conversa para validar fit cultural e apresentar a Br24!

ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO

Construa pontes resistentes através de relacionamentos honestos!



Contratação:

Envio de feedbacks e apresentação da proposta. Nesta etapa
realizamos todos os combinados para o início da nossa jornada
juntos.

ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO

Vá além do óbvio e seja criativo!



Antes de se candidatar verifique os requisitos de cada oportunidade! Leia atentamente o
Job Description para garantir que você possui conhecimento e habilidades para realizar
todo o processo!

Faça sua candidatura por completo! Verifique se o seu perfil ou CV estão atualizados e
possuem todas as informações necessárias!

Pesquise sobre quem somos, o que fazemos e fique o mais por dentro da nossa cultura;

Todas as nossas etapas são online, portanto, lembre-se de verificar sua internet, teste
seu microfone e câmera com antecedência. Indicamos também que você deixe um copo de
água por perto, para ajudar a ficar mais calmo e tranquilo no processo!

DICAS DE PEOPLE

Surpreenda todo mundo com serviço encantador!



Posso me inscrever em mais de uma oportunidade?
Sim! Não temos restrições para candidaturas, desde que seu
perfil atenda aos requisitos de cada oportunidade!

Vou receber um feedback sobre o meu processo?
Lógico! Todas as pessoas candidatas dos nossos processos
recebem feedbacks! Se você avançar para as etapas de bate
papo o seu feedback será referente ao que conversamos e será
mais assertivo, já que te conhecemos melhor! Se você não
avançar nas etapas você receberá o feedback via e-mail
informando o motivo de não ter prosseguido. Não deixamos
nenhuma pessoa sem retorno, consideramos os feedbacks
essenciais para o crescimento e desenvolvimento profissional.

PERGUNTAS FREQUENTES

Seja positivo, curta a jornada com a gente!



Todas as oportunidades são remotas?
Sim, todas as nossas oportunidades são para atuar
remotamente, e por isso temos Shockers espalhados por todo
o Brasil! Também não pretendemos retornar ao presencial. Se
você morar em Florianópolis, você pode utilizar o nosso office
sempre que quiser (mas é opcional)!

Preciso de um CNPJ para atuar como cooperado?
Não! Nos contratos via cooperativa os você utiliza somente o
seu CPF. Não é necessário utilizar um CNPJ para realizarmos o
seu contrato. No bate-papo de People vamos te explicar todos
os detalhes deste formato e você vai poder tirar todas as suas
dúvidas!

PERGUNTAS FREQUENTES

Ame, pois o amor vence tudo!



PERGUNTAS FREQUENTES
Tenho outras dúvidas que não encontrei neste playbook. Posso entrar em contato?
Claro! Todos os processos são uma via de mão dupla, portanto se tiver qualquer dúvida entre em
contato com o time de People para que possamos te ajudar! Estamos disponíveis via LinkedIn ;)

Faça acontecer com toda energia!



Estamos ansiosos para te conhecer melhor e apresentar
um pouco sobre a Br24 e mostrar como é ser um Shocker ⚡

BOAS-VINDAS AO NOSSO PROCESSO! 

Make It Happen!




