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Por quer terceirizar com a FULL TIME?
A Full Time Soluções em Recrutamento e Terceirização de Serviços oferece soluções inteligentes,
aprimorando as necessidades de sua empresa nas exigências do mercado. Nossa Sistemática de atuação
oferece o que há de mais abrangente, valorizando seu investimento.

PORTARIA

LIMPEZA

JARDINAGEM

Usuários e visitantes bem
recepcionados ressaltam a
preocupação
com
o
atendimento, o que contribui
para o fortalecimento da boa
imagem de nossos clientes.
Além da portaria 24 horas,
garantimos um atendimento
personalizado e inteiramente
voltado ao cliente, visando
sempre
segurança
e
tranquilidade.

Somos referência no mercado
em serviços de limpeza e
conservação, buscando sempre
agregar novas tecnologias e
soluções exclusivas. Ambientes
limpos e bem conservados são
a prioridade de nossa empresa,
pois
nosso
objetivo
é
conquistar um elevado nível de
satisfação de nossos clientes.

Para cuidar das áreas verdes
das empresas de nossos
clientes, contamos com uma
equipe altamente especializada
e munida de equipamentos
modernos, tudo no intuito de
conseguir melhores resultados,
tanto na beleza, quanto na
facilidade de manutenção.

Outras Funções Terceirizadas
Ajudante de Serviços Gerais

Copeira

Pintor

Arrumadeira

Cozinheira

Recepcionista

Ascensorista

Eletricista

Secretária

Atendente

Mensageiro

Telefonista

Auxiliar Administrativo

Motorista

Zelador

Auxiliar de Manutenção

Operador de Empilhadeira

Pedreiro

Auxiliar de Cozinha

Orientador de Público

Carpinteiro
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Vantagens para as Organizações
- Redução dos custos de contratação de pessoal;
- Possibilidade de oferecer produtos e serviços de melhor qualidade;
- Aumenta a produtividade e competitividade, pois permite que a empresa se concentre em
melhorar e explorar oportunidades da sua atividade fim;
- Mantém o foco no negócio, deixando a contratação de terceiros por conta da empresa
prestadora de serviços;
- Treinamento, supervisão e substituição de funcionário na ocorrência de ausência.

Vantagens para os Profissionais
- Emprego formal pela CLT com todos os direitos garantidos;
- Possibilidade de aperfeiçoamento em suas habilidades profissionais;
- Possibilidade de eventualmente ser admitido no quadro permanente da organização da
qual venha a prestar serviços.

Recrutamento & Seleção
Recrutamento e Seleção Efetivos
O serviço de Recrutamento e Seleção Efetivos oferecido pela Full Time
Soluções em Recrutamento e Terceirização de Serviços supera a
simples contratação. Entendemos que o velho recrutamento que
previa encontrar, chamar e agrupar os profissionais simplesmente,
hoje cedeu espaço para a habilidade de identificar, atrair e conquistar àquele que melhor atende à cultura
e aos objetivos das organizações. Uma diferença tênue, mas determinante.
Antes de iniciarmos o processo de Recrutamento e Seleção Efetivos, entendemos a cultura da companhia
para interpretar os aspectos comportamentais relevantes esperados pelos profissionais que serão
contratados, auxiliando na adequação do perfil, cargo e remuneração. Dessa forma, acreditamos que
realizamos um trabalho completo de consultoria.
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Para oferecermos este serviço com qualidade, contamos com um banco de dados amplo e atualizado,
cujos perfis profissionais vão desde o nível operacional até o de média gerência. São mais de dois mil novos
currículos recebidos a cada semana, avaliados pelo nosso time multidisciplinar, especializado em vários
setores. Toda esta dinâmica permite que a Full Time Soluções em Recrutamento e Terceirização de
Serviços conduza os processos com agilidade e precisão na identificação do profissional que melhor atende
às necessidades dos nossos clientes.

Recrutamento e Seleção de Pessoas com
Deficiência
Visando o atendimento da legislação vigente e respectivas demandas e
necessidades de nossos clientes, atuamos no recrutamento e seleção
de pessoas com deficiência, através da experiência no tratamento do perfil exigido e principalmente pelo
respeito que este e todo candidato merece. Acreditamos que, muito mais que o cumprimento de uma
meta legal, a inclusão de Pessoas Com Deficiência no Mercado de Trabalho vem de encontro a uma
tendência de caráter humano e ético, na busca de uma sociedade mais justa, útil e solidária.

Avaliação Técnica Psicológica
Amplamente utilizada como ferramentas do processo seletivo,
permitindo a identificação de fatores e competências técnicas,
comportamentais e emocionais necessárias a determinadas funções,
auxiliando de forma eficaz na tomada de decisão quanto ao melhor candidato a ser contratado. Temos
larga experiência na formatação de testes técnicos, teóricos e práticos, tanto em parceria com o cliente,
como padronizados por nossos analistas e sugeridos ao cliente, como forma de maximizar a agilidade e
eficácia do alcance perfil desejado. Nossas avaliações psicológicas são realizadas dentro dos padrões e
normas definidas pelo CFP (Conselho Federal de Psicologia).

Mão de Obra Temporária
É comum as organizações se depararem com demandas sazonais de
mão-de-obra. São situações em que os colaboradores saem de férias e
licença- maternidade, por exemplo, ou simplesmente quando ocorre
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aumento de produção em períodos de pico. Nestes momentos, a administração de temporários é uma
solução vantajosa pois permite ampliar o número de colaboradores sem aumentar os custos da
organização com o pagamento de benefícios garantidos por lei a funcionários efetivos.
Para oferecer este serviço, a Full Time Soluções em Recrutamento e Terceirização de Serviços conta com
especialistas em vários setores e coloca à disposição da sua empresa toda a expertise do mercado com
agilidade e precisão para atender demandas de todos os portes. Oferecemos soluções sob medida
considerando variáveis internas e externas com o objetivo de gerar economia de escala e segurança aos
nossos clientes. Todo o trabalho é realizado de forma personalizada e exclusiva de ponta a ponta,
considerando todas as características inerentes ao segmento de atuação do cliente em conformidade com
as exigências da legislação trabalhista, visando proporcionar segurança jurídica.

Quem Somos
Todo dia é dia de começar e recomeçar de novo. Fazer escolhas, manter a vida em movimento. A Full Time
Soluções em Recrutamento e Terceirização de Serviços nasceu de um destes recomeços, um sonho
pessoal: ajudar pessoas a realizarem os seus sonhos, a começar e recomeçar. Um recomeço através de
novas oportunidades de trabalho.
Foi com esta essência que nascemos, em 2013, em São Paulo, com a prestação de soluções em
recrutamento e terceirização de serviços (seleção de profissionais, contratação de pessoas e administração
de colaboradores temporários). Nestes 2 anos de estrada conquistamos lugar de destaque no mercado de
consultoria em Gestão de Pessoas, através de uma postura que une modernidade, agilidade, respeito, ética
e transparência com todos nossos colaboradores, clientes e candidatos. Um trabalho contínuo que faz com
que sejamos reconhecidos como uma empresa que mantém excelentes níveis de qualidade e organização.
Esta é um pouco de nossa história. Uma empresa que acredita que através de uma nova oportunidade, um
novo trabalho, é possível começar e recomeçar de novo. Um novo sonho, um novo desafio que queremos
que você conte a gente. Basta acreditar.
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Missão, Visão e Valores
MISSÃO

VISÃO

VALORES

Resguardar o compromisso,
valorizando o capital humano,
proporcionando um trabalho com
excelência, crescimento e
satisfação a todos que se
relacionam com a empresa.

Ser uma empresa de soluções e
serviços com pro atividade,
moderna, arrojada, flexível e
inovadora. Capaz de contribuir
para que todos atinjam a
capacidade máxima.

Responsabilidade Social e
Coorporativa; Superação
utilizando de melhorias
continuas; Confiabilidade mutua
através da ética Solidez em
nossos serviços.

Caso tenha alguma dúvida estamos à disposição!

Julio Cesar
Recrutamento & Seleção
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