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COMO DETERMINAR AS VAGAS E ENCONTRAR OS



INTRODUÇÃO:

Encontrar os profissionais certos para a sua
empresa pode não ser uma tarefa muito fácil.
Principalmente quando se trata de uma área
diferente ou até mesmo um pouco
desconhecida para nós.

Esse cenário é recorrente quando se trata de
vagas de TI, Programação e Desenvolvimento,
onde os termos técnicos, habilidades
específicas e tantas outras peculiaridades
podem soar um pouco estranhas no primeiro
momento.

Além disso, há uma constante renovação:
todos os dias nascem e morrem tecnologias e
nem sempre é fácil acompanhar.

Um anúncio de vaga com os requisitos claros,
faixa salarial, responsabilidades e atividades
dos futuros colaboradores pode ajudar na
seleção, funcionando como uma pré-triagem,
economizando tempo e recursos.

Isso evita que um profissional inadequado ou
incompatível chegue às etapas finais ou até
mesmo seja contratado e depois dispensado,
desperdiçando todo o esforço realizado.



Para anunciar vagas assertivas e reconhecer os
candidatos certos, é necessário
primeiramente, entender a diferença entre os
cargos das áreas de desenvolvimento e
tecnologia para reconhecer qual melhor
atenderia as necessidades da sua empresa.

Pensando nesses desafios, preparamos este e-
book, para que você tenha sempre em mãos,
com as principais dicas para contratar esses
profissionais de maneira mais assertiva.

Enjoy reading ;)



SOU LEIGO NA ÁREA:
Como encontrar os
profissionais

Recrutar nem sempre é uma tarefa fácil,
independente do conjunto de habilidades e do
profissional procurado. 

No entanto, saber o tipo de candidato que
você quer e onde obter a ajuda necessária vão
garantir a economia de tempo, recursos e
evitar futuras dores de cabeça.

certos?



Reconheça o profissional que você procura:
 
Entenda as necessidades da sua empresa,
escreva os principais serviços, atividades e
processos em que seu novo colaborador irá
atuar.

Agora, você precisa conectar essas atividades
com conhecimentos específicos. 

Por exemplo, se você precisa de alguém para
desenvolver uma arquitetura de sistema,
determine as principais linguagens de
programação, sistemas e servidores que já
estão em uso em sua empresa (ou, caso ainda
não tenham, no mercado).

Se você já tem uma equipe técnica, lembre-se
de listar as habilidades e as terminologias
corretas. 

Afinal, são eles que aceitam novos membros e
precisam deles para receber uma formação
adequada, não só para desempenhar com
competência as suas funções, mas também
para ajudar a empresa a desenvolver-se nas
áreas mais desfalcadas.



Participando de eventos na área;
Frequentando grupos de desenvolvedores
nas redes sociais;
Entrando em contato com universidades
na área;
Pedindo indicações de amigos e colegas;
Divulgando em canais específicos;

Jogue na rede

Nem sempre os profissionais que você procura
estão buscando ativamente por um emprego.

Provavelmente a pessoa que você procura já
esteja empregada e, por isso, é necessário
chegar até ela e oferecer uma proposta
irresistível.

Dicas de locais para divulgar a sua
oportunidade e encontrar pessoas
capacitadas:

Nestes locais, programadores e profissionais
de tecnologia se sentem mais confortáveis ao
serem abordados em relação às propostas de
emprego.



Lembre-se: mencione benefícios, salários e
oportunidades de crescimento que a empresa
oferece, para que possa avaliar a proposta
considerando essas informações.

Cuidado: não seja insistente em uma proposta
e aja com discrição. Nunca se sabe se os
colegas ou superiores deste profissional
também frequentam estes canais.



Contrate empresas de recrutamento focadas em
vagas de Programação e TI

A Fator WoW! por exemplo, tem uma equipe
especializada em vagas de tecnologia, além
de realizar o processo de Hunter e contar com
um banco de talentos com mais de 2 milhões
de cadastros ativos.

Além de poupar o seu tempo procurando os
candidatos certos, analisando currículos mal
feitos e até mesmo realizando toda a triagem de
uma pessoa desqualificada para o cargo, o que
pode gerar retrabalho e muita dor de cabeça.

Por isso que muitas empresas terceirizam o
processo de recrutamento e seleção, para
garantir o sucesso da contratação, poupando
tempo e dinheiro na publicação de anúncios e
tornando-os mais assertivos ao direcioná-los
para públicos específicos.

Nós da Fator WoW! também oferecemos
Treinamentos, Coaching em Grupo,
Consultoria Empresarial e outros serviços
indispensáveis para o seu negócio, que você
pode conhecer acessando o nosso site:
https://www.fatorwow.com.br/ ou entrando
em contato com a gente.

https://www.fatorwow.com.br/


Processos de contratação ágeis motivam os
candidatos:

Além do profissional sentir-se valorizado, uma
metodologia ágil certamente é uma das
habilidades técnicas mais procuradas em bons
profissionais, e os candidatos também avaliam
a agilidade das empresas durante o processo
seletivo. Muitas etapas e a demora para a
conclusão afastam os melhores profissionais.

Atenção: os profissionais que se destacam
dificilmente participam de apenas um
processo, ou seja, a empresa que for mais
assertiva nas etapas do recrutamento sai na
frente na escolha do(a) candidato(a).



Segurança da informação;

Cientistas / engenheiros de dados;

Desenvolvedores / engenheiros 

Infraestrutura / cloud;

Business Intelligence.

       de software;

Hot Positions



Arquiteto de segurança

Detetive de dados;

Desenvolvedores / engenheiros 

Especialistas em transformação
digital.

        de software;

Careers of the future



Featured sectors

Mercado financeiro / seguros

Tecnologia;

Educação / EAD;

Telecom / internet.



Skills mais
demandadas

Visão de negócios;

Comunicação;

Relacionamento interpessoal;

Agilidade;

Inovação.

Comportamentais

Metodologia ágil;

Cloud;

DevOps;

Dados;

Inovação.

Técnicas



TABELA SALARIAL:
Como utilizar?

O salário dos cargos listados neste guia não
inclui bônus, benefícios e outras formas de
remuneração. 

Utiliza-se a medida do desvio padrão para
ajustar os dados informados, eliminando os
valores extremos acima e abaixo da média
aritmética ponderada, que poderiam causar
distorções nos resultados.



25° medida estatística correspondente ao valor
do salário posicionado abaixo da mediana
dentro da série amostral ordenada no padrão
de 1/4.

50° medida estatística correspondente ao valor
do salário posicionado no meio da série
amostral ordenada dentro do padrão 2/4.

75° medida estatística correspondente ao valor
do salário posicionado acima da mediana
dentro da série amostral ordenada no padrão
de 3/4.

95° média aritmética ponderada, medida
estatística que representa o ganho salarial
médio para toda a frequência considerada na
escala de distribuição.



PRINCIPAIS CARGOS E
FAIXAS SALARIAS
CARGO (JOB TITLE) 25° 50° 75° 95°

Desenvolvedor Mobile Sênior 8.000 10.000 12.000 14.000

Desenvolvedor Mobile Pleno 4.250 5.500 6.750 8.000

Desenvolvedor Mobile Júnior 3.250 4.500 5.750 7.000

Desenvolvedor Front-End Sênior 9.000 13.500 15.750 18.000

Desenvolvedor Front-End Pleno 5.500 7.300 9.100 11.000

Desenvolvedor Front-End Júnior 4.000 5.000 6.000 7.000

Desenvolvedor Full-Stack Sênior 9.000 12.300 15.600 19.000

Desenvolvedor Full-Stack Pleno 5.500 7.200 9.050 11.000

Desenvolvedor Back-end Sênior 8.600 11.400 14.200 17.000

Desenvolvedor Back-end Pleno 5.500 7.100 9.000 11.000

Com base na faixa salarial dos 30 portais mais famosos do Brasil.



Mais dicas para encontrar o profissional ideal:

Escrever um anúncio de vaga assertivo, com os
requisitos e descrições adequados às funções e
cargos oferecidos, ajuda muito na hora de
encontrar os profissionais ideais para a sua
empresa.

Afinal de contas, os candidatos podem realizar
uma auto avaliação antes de se candidatar
para as vagas, se conseguem preencher os
requisitos mencionados antes de se
candidatar. 

E caso não preencherem, podem ser
eliminados logo na primeira etapa,
economizando seu tempo e recursos.

Mas atenção: o profissional ideal não é só um
executor de tarefas, ou alguém que tem
domínio sobre as habilidades específicas, ele
precisa de compatibilidade com a missão e os
valores da empresa.

Sendo assim, para atrair profissionais que
queiram vestir a camisa da empresa, é preciso
incluir nos campos específicos informações
sobre a empresa, sua cultura empresarial,
valores, missão e objetivos.



Outra dica importante é incluir uma faixa
salarial visível, para que candidatos saibam
quanto você oferece e só se apliquem às vagas
caso estejam de acordo com o valor.

Por fim, não esqueça de mencionar os
benefícios incluídos nas oportunidades, sejam
eles tradicionais (vale-transporte, vale-refeição,
plano de saúde, etc.) ou não (piscina, lanches,
etc.) o que ajuda muito na hora de atrair
profissionais para sua empresa.



RESUMINDO:

Agora que você já está mais familiarizado com
a área, a tarefa ficou um pouco mais fácil.

Faça uma análise de requisitos e funções que
você gostaria que o funcionário ideal
executasse, e descubra qual cargo você
procura baseado nas descrições comuns do
mercado.

Saiba quais requisitos (formação, experiências
e ferramentas) pedir para cada profissional;

Personalize as descrições das vagas: inclua
mais da personalidade da empresa, além de
mencionar valores e cultura empresarial, para
que candidatos se auto-avaliem e
reconheçam;

Adapte os requisitos para suas necessidades
de contratação, inclua informações essenciais
como faixa salarial e benefícios, para que
candidatos selecionados saibam o que esperar.

Espero que este e-book te ajude nas próximas
contratações e que você possa consultá-lo
sempre que precisar.

                                                          Tks for reading ;)



fator WOW!

Site: fatorwow.com.br/
Instagram: @fator.wow
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