
Juntos 
     alcançamos

  o Futuro.

Recursos Humanos

vertentehumana.pt



Quem Somos?
A Vertente Humana é uma empresa que presta serviços na área dos recursos humanos que 
respondem às necessidades específicas de cada empresa, contribuindo decisivamente para 
o aumento da sua flexibilidade, produtividade e competitividade.

Possuímos uma equipa qualificada, motivada e integralmente vocacionada para o cliente, 
com a capacidade de proporcionar serviços integrais e desenvolver soluções completas e 
adequadas a cada caso específico.

A capacidade inovadora da Vertente Humana, os elevados padrões de qualidade de serviço, a 
excelência dos seus profissionais, a faculdade de proporcionar um serviço integral e de 
desenvolver soluções completas e adaptadas às necessidades de seleção e recrutamento de 
cada organização, fazem da Vertente Humana o parceiro ideal das empresas na área dos 
Recursos Humanos.

Assumimos, assim, o compromisso de proporcionar aos nossos clientes serviços eficazes, 
inovadores e de excelência.
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Missão
Proporcionar um serviço de excelência, através de soluções inovadoras, que garantam a criação 
de valor para os clientes. 
"Esta é a nossa vocação. Trabalhamos para si, com toda a entrega"

Visão
Ser uma empresa de referência no sector dos recursos humanos, que contribui para uma 
sociedade melhor, todos os dias, pela promoção da empregabilidade e pela criação de valor para 
os clientes.

Valores
Ética
Adoção de princípios éticos baseados na transparência, sustentabilidade e igualdade de 
oportunidades.

Excelência
Prestar um serviço de elevada qualidade, que garanta a total satisfação dos clientes e colaboradores.

Inovação e Criatividade
Desenvolver soluções inovadoras que proporcionem um serviço mais eficiente e a criação de 
valor ao cliente.

Sustentabilidade
Adoção de procedimentos e práticas que garantam a sustentabilidade a nível social e ambiental, 
na sociedade e meio onde estamos inseridos e interagimos.

Talento
Promover o desenvolvimento de todos os recursos humanos através de ações de formação, 
criando condições e um ambiente que proporcione a inovação e o empreendedorismo.
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Trabalho Temporário
Atualmente as empresas necessitam de adoptar formas de gestão e organização flexíveis 
e competitivas, pelo que, em períodos de sobrecarga de trabalho, substituição de recursos 
humanos ausentes e de crescimentos sazonais, o recurso ao trabalho temporário constituirá a 
melhor solução.

Assim, poderemos apontar como principais vantagens de recurso ao trabalho temporário:

Principais vantagens do utilizador:
• Flexibilidade na gestão dos recursos humanos;
• Libertar-se das tarefas de recrutamento e seleção de colaboradores, do processamento salarial, 
   do cumprimento das obrigações legais e sociais;
• Garantir os recursos humanos adequados à função, sem perda de tempo;
• Redução de custos administrativos;
• Uma melhor gestão de tempo;
• Assegurar o cumprimento de prazos;
• Melhorar a competitividade e produtividade da empresa.

Principais vantagens do colaborador:
• Via de obtenção de emprego, iniciação da vida profissional, iniciação de carreiras, mudanças 
    profissionais e de carreira;
• Adquirir experiência profissional e formação prática e teórica.

Face à nossa experiência na Gestão de colaboradores em regime de trabalho temporário, asseguramos 
a total satisfação dos nossos clientes, direcionando toda a nossa flexibilidade, competência, 
rapidez e inovação para o fornecimento de serviços de elevada qualidade, na área de recrutamento 
e selecção e colocação de colaboradores.
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Gestão dos Recursos Humanos
Asseguramos todos os procedimentos administrativos inerentes à alocação de pessoas em 
regime de trabalho temporário, fornecendo informações aos nossos clientes sobre a situação 
dos trabalhadores colocados e mantendo em funcionamento um conjunto de ferramentas de 
apoio e motivação aos mesmos.

A Vertente Humana disponibiliza uma Direção de Recursos Humanos aos seus colaboradores 
temporários que os apoia quer em informações diretamente ligadas com os seus postos de 
trabalho quer em questões genéricas relacionadas com os seus direitos, garantias e deveres.
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Recrutamento & Seleção
Os nossos consultores realizam um estudo prévio das necessidades da empresa cliente, 
analisando o ambiente organizacional onde o colaborador se irá inserir e as funções que o colaborador 
irá desempenhar, assim como um levantamento detalhado do perfil solicitado pelo cliente.

A nossa equipa, composta por consultores técnicos de recursos humanos, totalmente vocacionados 
para o recrutamento e seleção, asseguram sempre um excelente serviço de identificação do 
colaborador ideal.

Após o levantamento do posto de trabalho e função a preencher, efetuado por um técnico de 
recrutamento ou consultor, iniciamos os processos de identificação e pesquisa de candidatos 
através de métodos criativos e inovadores, que vão desde o uso das últimas tecnologias e sistemas 
informáticos, passando pelas redes sociais até ao trabalho no terreno onde, literalmente, 
procuramos de forma ativa e direta o nosso candidato.

Por último desenvolvemos sistemas de avaliação ajustados às exigências concretas (entrevistas, 
dinâmicas de grupo, testes psicotécnicos, entrevista e avaliação psicológica), disponibilizando 
aos nossos clientes os candidatos mais adequados ao posto e função, de forma rápida e eficaz.

Percurso Seletivo Standard:
• Entrevista inicial

• Dinâmica de grupo

• Aplicação de testes

• Entrevista de seleção

• Após a seleção do colaborador, continuamos em contacto constante com o cliente, por forma a 
   garantir que o colaborador corresponde ao perfil pretendido, e ao mesmo tempo acompanham
   os o percurso do colaborador até a sua total integração no posto de trabalho.
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Executive Search
A Vertente Humana tem um departamento especializado na pesquisa e seleção de cargos 
executivos.

Partindo do princípio de que a ocupação de cargos de alto nível é determinante para o 
desenvolvimento e prosperidade das organizações, a Vertente Humana disponibiliza soluções 
inovadoras totalmente personalizadas e à medida de cada cliente, transversais a todas as 
etapas do processo, da elaboração do perfil profissional à apresentação dos candidatos 
selecionados.

Na Vertente Humana estamos cientes de que estes cargos de extrema importância, produzem 
um forte impacto na sua cultura corporativa e no seu desenvolvimento estratégico.

A nossa sólida experiência e princípios de ética e profissionalismo permitem-nos abordar todos 
os projetos com a máxima discrição, integridade e atenção aos detalhes que marcam a diferença 
para os nossos clientes e candidatos.
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Outsourcing
Atualmente o recurso à contratação externa de serviços, que não fazem parte do core business, 
é uma prática comum entre as empresas, com o objetivo de as libertar de funções secundárias 
que não acrescem valor à sua atividade e de uma gestão e aproveitamento mais eficaz dos seus 
recursos.

Na prática esta contratação traduz-se numa parceria entre a nossa empresa e os nossos 
clientes, numa relação de forte confiança e cooperação, a qual se faz refletir em ganhos acrescidos 
de competitividade e produtividade.

As várias prestações de serviços em regime de outsourcing são asseguradas por uma outra 
empresa do Grupo, a Sui Gest, que é especializada em prestação de serviços nas seguintes 
áreas:

• Serviços de Atendimento - Contact Center;
• Atendimento presencial (lojas, receção e eventos);
• Logística;
• Hotelaria;
• Serviços administrativos e de backoffice;
• Field Marketing (promoções, merchandising e equipa de vendas);
• Serviços de processamento salarial;
• Outros serviços.
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Consultoria
O serviço de consultoria permite ao cliente dispor de um conjunto vasto de serviços de apoio e 
assessoria à gestão dos recursos humanos, a todos os níveis, desde as questões mais básicas e 
operacionais do dia-a-dia, até às mais complexas, como a implementação de sistemas integrados 
de gestão.

Assim, este serviço, reveste-se de uma grande flexibilidade, podendo ser um complemento a 
uma Direção de Recursos Humanos, ou em alternativa, ser dirigido a empresas que não 
dispõem de um Departamento de Recursos Humanos ou que têm equipas reduzidas.

No âmbito deste serviço, temos as seguintes soluções:

• Aconselhamento Jurídico;

• Outsourcing de Processos de Recursos Humanos;

• Sistemas de avaliação e gestão de desempenho;

• Sistemas de remuneração;

• Sistemas de gestão de carreiras;

• Gestão administrativa de recursos humanos.
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Assessment
Provas Psicométricas - A Vertente Humana disponibiliza baterias de provas psicométricas 
devidamente aferidas e validadas em contexto organizacional, acrescendo, claramente, valor 
quando comparado com outras provas psicométricas.

As provas situacionais permitem percecionar a sensibilidade e determinadas capacidades dos 
candidatos, de forma a obter ilações sobre o desempenho dos mesmos. Consiste em apresentar 
algumas situações do dia-a-dia que necessitem de uma solução e avaliar o conhecimento e a 
reação comportamental dos candidatos para a resolução desse problema e/ou situação, face aos 
requisitos e exigências de determinado perfil.

Avaliação Psicológica - A Avaliação Psicológica é sem dúvida um valioso instrumento de gestão de 
pessoas, na análise e identificação de fatores e competências emocionais, comportamentais e 
cognitivas, necessárias para o exercício de determinadas funções.

A Vertente Humana, através de métodos e técnicas específicas que fazem parte deste serviço, 
identifica os pontos fortes e fracos dos candidatos, emitindo pareceres imparciais sobre os seus 
comportamentos e potencial, relevantes para o desempenho de determinada função, contribuindo 
para uma maior eficácia do processo seletivo. A Avaliação Psicológica poderá assim reduzir o risco 
de rotatividade (turnover), significando economia de recursos.

A aplicação deste serviço poderá ter objetivos bem distintos, designadamente: a promoção ou 
reconversão de funções de recursos internos, ou ainda, na admissão de novos colaboradores.
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Formação
Formação - Soluções à Medida do Cliente
Hoje mais do que nunca investir na formação dos colaboradores, poderá fazer a diferença entre o 
sucesso e o insucesso de qualquer organização.

A formação deve ser entendida pelos responsáveis das empresas como uma solução estratégica, 
que permite aumentar a motivação dos colaboradores e consequentemente a sua produtividade, 
na verdade poderá ser determinante para a sobrevivência e desenvolvimento das orgnizações.

Assim, desenvolvemos soluções de formação à medida das necessidades dos nossos clientes, 
alinhadas com os seus objetivos estratégicos, porque entendemos que esta será a melhor forma 
de obter um bom retorno do investimento em formação.

Desenhamos planos de formação adequados e estrategicamente alinhados com cada função, 
por forma a desenvolver a produtividade e desempenho dos colaboradores, e, por conseguinte 
incrementar os resultados da empresa.

Contacte-nos sem compromisso, para lhe facultarmos o nosso parecer e proposta de formação 
à medida.

Formação Soft Skills - Desenvolvimento Pessoal
Cada vez mais as empresas e instituições procuram o bem-estar global dos colaboradores.

Neste sentido a Vertente Humana desenvolveu, numa ótica de apoiar as empresas e as pessoas de uma 
forma mais integral e sem se centrar exclusivamente nas competências técnico-profissionais, 
ações na área de "Desenvolvimento Pessoal".

Formação Hard Skills - Competências Técnico-Profissionais
Num mercado cada vez mais competitivo o desenvolvimento Pessoal e Organizacional baseado 
em formação profissional torna-se fundamental.

A formação, deve ser utilizada como uma Ferramenta Estratégica e ter como objetivo o alinhamento 
operacional e o consequente efeito Motivador e Mobilizador para se conseguir atingir os objetivos 
definidos pela Organização.

A Vertente Humana pretende aperfeiçoar os desempenhos individuais proporcionando conhecimentos, 
melhorar a eficácia no desempenho das suas funções e promover as competências dos trabalhadores.

As nossas áreas de Formação Certificada:
• Recursos Humanos, Desenvolvimento Pessoal, Gestão, Administrativo e Segurança e Higiene.



Sustentabilidade
A Vertente Humana entende que somente se poderá desenvolver, se a sociedade e meio onde se 
insere se desenvolverem igualmente de forma sustentável.

Em todas as nossas atividades incorporamos os seguintes princípios de desenvolvimento 
sustentável:

• Integridade

• Desenvolvimento social

• Capital Humano e diversidade

• Ecoeficiência e proteção ambiental

• Promovemos estes princípios junto de todos os nossos colaboradores, parceiros e fornecedores, 
porque advém da capacidade do ser humano de interagir com a Natureza, um desenvolvimento 
sustentável de um Mundo melhor.

Desenvolvemos uma filosofia de vida onde a nossa atitude do dia a dia seja de um agir local com 
uma visão global.

Salvar 
a Mãe Natureza
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Vertente Humana
Empresa de Trabalho Temporário, Lda.

Lisboa (sede)
Av Miguel Bombarda, 1, 3º piso, 
1000-207 Lisboa
Tel.: 217 581 400 - Fax: 217 581 401 

geral@vertentehumana.pt

Carregado
Rua Manuel António Lains,
n.º 28, 1º Esquerdo 
2580-489 Carregado 
Tel.: 263 854 076

Coimbra
Rua Isidoro Baptista, Lote 2
Loja 4 
Quinta das Chãs 3030-778 Coimbra
Tel.: 239 712 464  - Tlm.: 926 353 521

Porto
Avenida de França, 
256, E 3.3
4050-276 Porto 
Tel.: 221 315 078 

vertentehumana.pt


