
 

Ele vai dar uma maior prioridade às suas indicações. Quer saber mais? Vem comigo! 

 

É a oportunidade que você, como colaborador, tem de indicar profissionais de sua confiança e que acredita ter 

perfil para determinada vaga, para participar de nossos processos seletivos em primeira mão. Além disso, você 

recebe uma gratificação caso o candidato indicado seja contratado e permaneça na empresa durante o período 

de experiência. Vale lembrar que a gratificação é válida para uma vaga efetiva, isto é, a gratificação não se aplica a 

indicações de jovens aprendizes e estagiários.  

 

 A vaga será aberta a princípio em nosso canal de comunicação interna, o Discord, com todas as orientações 

necessárias. 

 

Junto com a divulgação da vaga, mandaremos o link para que sua indicação possa se inscrever no processo 

seletivo, que hoje ocorre exclusivamente pela plataforma da Gupy, utilizada pelo Recursos Humanos para 

conduzir o recrutamento e seleção. O candidato deve preencher o campo de indicação com o nome e e-mail da 

pessoa que o indicou. 

 

A vaga ficará aberta internamente durante três dias corridos, contando do dia seguinte à divulgação. Caso não 

tenhamos indicações ou os candidatos indicados não atendam aos requisitos, faremos a divulgação 

externamente. Ainda será possível realizar indicações nesse período, porém não garantimos que o candidato 

participe do processo seletivo, devido a grande demanda de currículos que recebemos. 

 

Sim, desde que atenda aos requisitos da vaga. Assim como os demais candidatos, as indicações passarão por  



 

todas as etapas do processo seletivo, que são: análise do currículo, avaliação comportamental (testes da 

mindsight), entrevista com o recursos humanos, desafio técnico, conversa com o time e contratação. As etapas 

ocorrem nesta sequência e todas são classificatórias. 

 

Sim, ao final da jornada do candidato no processo seletivo, você receberá um feedback de aprovação ou 

reprovação através do e-mail ou pelo Discord.  

 

Caso o candidato indicado seja contratado, após ele completar 30 dias de experiência, você recebe R$50,00 e 

após os 90 dias de experiência recebe mais R$150,00.  

Exemplo:  

> Você indicou João e ele ficou 30 dias = R$ 50,00 na sua conta. 

> João ficou por 90 dias = mais R$ 150,00. 

> Se João ficar por mais de 30 dias, mas não completar os 90 dias, os R$ 50,00 pagos não é reembolsável. É todo 

seu! 

 

Na sua folha de pagamento. Vale lembrar que se a pessoa indicada completar 30 dias no dia 26, por exemplo, a 

folha de pagamento já terá fechado, portanto, receberá só no próximo pagamento. 

 

Qualquer dúvida, conte com o time de R&S! 


