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ADECCO TE AJUDA: SOU CANDIDATO
Eu nunca fiz um processo em uma consultoria de recrutamento. Como
funciona?
Nossos consultores procuram entender seus objetivos de carreira e assim ajudálo a alcançá-los, através de uma nova oportunidade de tabalho. Fazemos a
interface do recrutamento e seleção entre você candidato e as grandes empresas
com quem trabalhamos, buscando profissionais para atuarem em diversas regiões
do Brasil e do mundo.
Preciso pagar para pesquisar vagas e me candidatar?

Não existe nenhum custo ao candidato, os nossos serviços são totalmente
gratuitos. Clique aqui para realizar o seu cadastro e saber mais sobre as Vagas
disponíveis.
Como me inscrevo no site da Adecco e tenho acesso as vagas disponíveis?
Para realizar o seu cadastro, você deve acessar as Vagas Disponíveis do nosso site.
Você será direcionado para nossa Página de Carreiras, onde visualizará as vagas
disponíveis e poderá candidatar-se de acordo com o seu interesse. Você também
pode apenas cadastrar o seu currículo e ficar disponível em nossa base de dados.
Entraremos em contato quando surgir uma oportunidade que se adeque ao seu
perfil. Clique aqui para realizar o seu cadastro e saber mais sobre as Vagas
disponíveis.
Cadastrei o meu currículo. O que acontece agora?

Nossos consultores entrarão em contato com você caso suas habilidades e
experiências atendam aos pré-requisitos de uma de nossas oportunidades.
Clique aqui e acompanhe as novas Vagas disponíveis que surgem diariamente em
nosso site.

Fiz o cadastro, mas ninguém entrou em contato comigo. Por quê?

Alguns motivos que justificam a falta de contato, o primeiro é que sua experiência
/ conhecimento não seja aderente às necessidades da vaga, e o segundo é que a
vaga já tenha sido preenchida. Diariamente surgem novas oportunidades em

nosso site, por isso não deixe de atualizar o seu currículo e candidatar-se em
nossas vagas. Clique aqui para ver as Vagas disponíveis.

Fui entrevistado, mas não tive retorno. Por quê?

Damos retorno para todas os candidatos, mas caso não tenha recebido,
primeiramente pedimos desculpas, e reforçamos que estamos à disposição para
ajudá-lo.
Solicitamos que entre em contato com o consultor que te entrevistou, e caso não
tenha
retorno,
você
pode
entrar
em
contato
através
do
atendimento@adecco.movidesk.com, e a nossa área de Experiência e Qualidade
entrará em contato contigo para ajudá-lo.

ADECCO TE AJUDA: SOU CLIENTE
Eu nunca solicitei os serviços de uma consultoria de recrutamento. Como
funciona?

Temos uma equipe de consultores totalmente dedicada para conhecer as suas
necessidades. Caso tenha interesse em nossos serviços, acesse o nosso Fale
conosco (Fale.Conosco@adecco.com) e envie uma mensagem para nós! Nossos
profissionais entrarão em contato.

Com quais setores a Adecco trabalha?

Atendemos diversos segmentos de negócio, e contamos com profissionais
altamente qualificados nas áreas de finanças, marketing e vendas, tecnologia,
recursos humanos e engenharia. Para saber mais sobre nossos serviços de
recrutamento

especializado,

acesse

o

nosso

Fale

conosco

(Fale.Conosco@adecco.com) e envie uma mensagem para nós! Nossos
profissionais entrarão em contato.

Por que Adecco?

Somos líder mundial em soluções de recursos humanos. Com expertise no mundo
do trabalho e nos diversos segmentos de negócio. Atuação global em mais de 60
países compartilhando conhecimento. Melhoramos os processos com alta
tecnologia e equipe dedicada que potencializa sua força de trabalho, através da
identificação da sua necessidade. Estamos aqui para ajudar você com o nosso
conhecimento de mercado e atendimento personalizado.

ADECCO TE AJUDA: SOU ASSOCIADO
Precisa de uma orientação para cadastro do PIS?
O cadastramento é sempre feito por um agente: empresa, prefeitura, órgão de governo,
porém a manutenção do cadastro é feita somente pelo próprio inscrito, que deve
procurar a CAIXA quando necessitar atualizar seus dados cadastrais. Para esses casos
de manutenção na inscrição, o trabalhador deve levar a uma agência da CAIXA os
documentos de identificação (originais e cópias) que serão atualizados no seu cadastro
social.

Onde consulto o meu holerite/demonstrativo de pagamento?
Você pode consultar os seus demonstrativos de pagamento, diretamente no Portal
Adecco (Fluig). Caso tenha alguma dúvida sobre como acessá-lo, entre em contato
conosco através dos canais Alô Adecco, no WhatsApp (11) 94596-5467 ou no e-mail
atendimento@adecco.movidesk.com .

Como posso entrar em contato com o atendimento Alô Adecco?
Você pode entrar em contato como nosso atendimento via WhatsApp, no número (11)
94596-5467 ou no e-mail atendimento@adecco.movidesk.com . Estaremos disponíveis
para atendê-lo(a) de segunda à sexta das 08:30 às 10:00.

ADECCO TE AJUDA: SOU ASSOCIADO
Preciso entrar em contato com uma das filiais da Adecco. Como faço?
Estamos atuando no modelo híbrido, e para melhor atendê-lo acesse os nossos canais
Alô Adecco, no WhatsApp e envie uma mensagem para nós! Ou se preferir encaminhe
um e-mail para atendimento@adecco.movidesk.com.

Dúvidas em Geral?
Caso suas dúvidas não tenham sido esclarecidas, entre em contato através dos nossos
canais Alô Adecco, no WhatsApp! Ou se preferir encaminhe um e-mail para
atendimento@adecco.movidesk.com.

