
Proposta de serviços 
 Voltados para a Recolocação Profissional



MISSÃO

Contribuir com as melhores soluções em
Replacement e Recolocação para profissionais 

em transição de carreira.
 

Priorização na qualidade das entregas e transmissão de
conhecimento orgânico, contribuindo também para a

preparação contínua do profissional e futuras movimentações
de mercado.



Palavras de Inspiração

HENRY  FORD

'HÁ MAIS PESSOAS QUE DESISTEM, DO QUE PESSOAS
QUE FRACASSAM!'



- Levantamento detalhado do perfil/ posição e alinhamento detalhado junto
ao contratante via email.

- Suporte via WhatsApp 

- Feedback dos pacotes de 7 - 10 dias úteis.

- Job Hunter* dirigido, sem panfletagem de CV e comissionamento por
resultado para os pacotes 3 ou 4. **

*Sem garantia de recolocação por conta da complexidade do mercado.

METODOLOGIA:
100% Remota
Otimizando o processo, reduzindo o custo do
investimento  sem perder a qualidade da
consultoria individualizada



VANTAGENS NA CONTRATAÇÃO 

 
- Investimento de fee único inicial para os pacotes

contratados + fee de comissionamento por
resultado - Job Hunter - % do primeiro salário bruto, sem

taxas adicionais, mensais como em consultorias
tradicionais.

 
- Trabalho individualizado, realizado por Headhunter e

Especialista há mais de 10 anos,
captando o diferencial do profissional, valorizando a

apresentação no CV, apresentação em entrevistas, além
de identificação de possíveis gaps a desenvolver.

 
- Foco no aumento da competitividade do perfil diante do

mercado acirrado.
 



SERVIÇOS OFERECIDOS
- Pacote 1 - Análise e Reestruturação de CV com foco no

aumento de competitividade a aplicação de vagas.
 

- Pacote 2 - Análise e Reestruturação de CV com foco no
aumento de competitividade a aplicação de vagas + análise 

 Linkedin.
 

- Pacote 3 - Análise e Reestruturação de CV com foco no
aumento de competitividade a aplicação de vagas + análise 

 Linkedin + testes para entrevista + orientações +Opcional Job
Hunter**.

 
- Pacote 4 - nálise e Reestruturação de CV com foco no aumento

de competitividade a aplicação de vagas + análise  Linkedin +
testes para entrevista + orientações +Opcional Job Hunter**.

 
**Job Hunter por sucess fee - 50% primeiro salário bruto

 
www.anaferrazrh.com



O QUE FALA
QUEM JÁ CONTRATOU



Conheça a Profissional

ANA FERRAZ
Psicóloga

Especialista em
Recrutamento  e Seleção

https://www.linkedin.com/in/anaferrazrh/
www.anaferrazrh.com

 



CONTATOS

E -MAIL

recrutadorcps@gmail.com

TELEFONE

(19) 99466-2485

www.anaferrazrh.com


