
 

   

 

 

 

1.Pré – Ingresso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Acolhimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ferramentas/ 

Instrumentos 

Objetivos / 

Funcionalidades 

Instrumentos de 

promoção da 

“marca “da 

organização 

Atrai os maiores talentos a 

querer ingressar na organização 

Cria uma imagem positiva da 

Organização na mente de 

potenciais colaboradores e publico 

em geral 

Formalização de 

documentos 

Internos 

Mostrar ao colaborador onde se 

“encaixa “na Organização 

Informa o colaborador relativamente ao 

ADN empresarial à sua função específica 

Fornece informações confiáveis 

Facilita a Inserção do Indivíduo á 

organização  

Evita desperdícios de tempo 

Previne que aconteçam comportamentos 

indesejados 

Acelera a adaptação do colaborador à 

Organização 

Fase 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Acolhimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Integração 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apresentação a 

todos os colegas de 

trabalho e visita 

guiada às instalações 

da organização 

Mostrar ao colaborador que a sua 

contratação é importante no seio 

organizacional  

Potencia a motivação do 

colaborador. Essencial para uma 

posterior integração do mesmo  

Investimento na 

Identidade, História 

e Experiências 

Passadas do novo 

Colaborador 

Potencia a autoconfiança do 

colaborador o que aumenta a 

probabilidade de este se sentir 

envolvido 

Encontros periódicos 

organizados pelos 

responsáveis da 

organização 

Adaptação ao ambiente 

organizacional 

Programas de 

Formação 

Potencia a satisfação do colaborador 

por se sentir valorizado 

 

Fornece informações mais específicas 

relativamente à função 

Investimento na 

Identidade, História e 

experiências passadas 

do novo colaborador  Potencia a autoconfiança do 

colaborador, o que aumenta a 

probabilidade de este se sentir 

envolvido 



 

 

 

4.Programas de Mentoring 

E interação com colegas de  

Trabalho  

                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Avaliação da Integração  

do colaborador 

Existência de uma 

figura interna da 

organização 

(Mentor) 

Possibilidade de 

Interação com colegas 

de trabalho 

Ensina o colaborador a 

desenvolver o seu papel 

Diminui a incerteza do 

colaborador relativamente à 

sua função 

Potencia a diminuição de 

ansiedade 

Aumenta a criação de conexões 

dentro da organização; O que 

estimula a identificação pelo 

contexto organizacional 

Potencia a clareza do papel do 

colaborador na dinâmica geral da 

Organização 

É efetuado um 

questionário aos 

recém-admitidos 

dentro do período 

experimental 

Verifica se o colaborador tem 

conhecimentos aprofundados 

sobre as práticas da organização.  

 


