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Gestão da contratação de pessoal técnico
qualificado
O emprego de subcontratados e de trabalhadores temporários (mão-de-obra
contingente) é um modelo de negócio de eficácia comprovada que se revela ideal em
diversas situações, como, por exemplo, para reforçar os quadros de uma empresa, obter
assistência em novos projetos, locais ou mercados, ter acesso a pessoal técnico
especializado ou efetuar fusões e aquisições.

A NOSSA SOLUÇÃO
A Applus+ ganhou uma excelente reputação como fornecedora de pessoal técnico
qualificado. Prestamos assistência aos nossos clientes com a disponibilização de
trabalhadores temporários com o objetivo de criar equipas flexíveis que podem ser
facilmente ampliadas ou reduzidas, de acordo com as necessidades do mercado.
A Applus+ é uma empresa de disponibilização de pessoal técnico qualificado a nível
mundial e, com escritórios em mais de 70 países, dispõe da maior rede internacional do
setor. Dispomos de consultores especializados em cada disciplina, que se ajustam às
necessidades e à filosofia do cliente em cada projeto.
A nossa carteira de serviços de seleção inclui a gestão de sistemas salariais, a gestão de
transferências internacionais, a análise comparativa de remunerações no mercado, a
receção de pessoal no país de destino e a gestão de viagens e alojamento. Como temos
consultores em diferentes fusos horários, podemos atender necessidades urgentes em
qualquer momento.
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Com várias décadas de experiência no mercado, criámos e mantivemos uma base de
dados interna com mais de 700 000 candidatos e, através de inscrições externas, temos
acesso a uma imensa reserva de 450 milhões de candidatos em todo o mundo.
A nossa prioridade é a qualidade e somos um dos primeiros fornecedores de serviços de
seleção de pessoal técnico especializado a conseguir a certificação conforme a norma
BS 5750. Atualmente, utilizamos um sistema integrado de gestão, conforme as normas
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 e ISO 29001. Para além disso,
dispomos da certificação de um organismo acreditado pelo Serviço de Acreditação do
Reino Unido (UKAS).
De acordo com a nossa política de melhoria contínua, analisamos e monitorizamos o
nosso trabalho e o rendimento dos trabalhadores temporários que fornecemos, para
garantirmos que continuamos a superar as expectativas. Os trabalhadores temporários e
contratantes que propomos são os nossos embaixadores, pelo que temos o maior
interesse em selecionar os melhores e, ao mesmo tempo, conhecer a fundo as
necessidades, as aspirações e os objetivos de cada candidato, para incentivar a
permanência de trabalhadores e atenuar o impacto na atividade dos nossos clientes.

Clientes alvo
A Applus+ presta os seus serviços durante todo o ciclo de vida dos ativos, nos setores
energético e de infraestruturas. Selecionamos trabalhadores de todos os níveis
profissionais, desde cargos iniciais até altos cargos executivos.
Trabalhamos com operadores, consultoras, contratantes e subcontratantes, e
disponibilizamos soluções de seleção de pessoal a nível local, nacional e internacional em
vários setores: energético (petróleo e gás, produção de eletricidade, serviços, energias
renováveis, etc.), aeroespacial, processos industriais (indústrias petroquímica, mineira,
etc.) e infraestruturas (construção, transporte, serviços, etc.).

Principais benefícios para o cliente
Entre as vantagens de utilizar o serviço de seleção de pessoal técnico qualificado da
Applus+ encontram-se as seguintes:
Rentabilidade: a utilização de mão-de-obra flexível ajuda a controlar e a reduzir
custos.
Flexibilidade: é possível contratar pessoal para um período ou projeto específico,
sem que daí derive qualquer obrigação para o empresário.
Velocidade: a Applus+ pode fornecer trabalhadores temporários e contratados
num prazo muito reduzido e em qualquer parte do mundo.

