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Tabela 2: Vantagens e desvantagens do recrutamento externo
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Considerações Finais
O psicólogo organizacional e do trabalho
precisa levar em consideração as
vantagens e desvantagens de cada
modelo de recrutamento. Assim, ao se
optar pelo mais adequado àquela
organização e contexto, se possibilita que
as próximas etapas sejam melhor
programadas e facilitadas durante o
estágio de permanência do indivíduo na
organização.
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