
Uma Consultoria de RH focada em 
facilitar a contratação e manutenção 

de funcionários e estagiários.



Quem somos?
A RHF Talentos, com matriz em Curitiba, 
Paraná, surgiu em 2005 e é uma empresa com 
um novo conceito de mercado de trabalho 
em Recursos Humanos, oferecendo um portal 
de negócios e oportunidades tanto como 
Agência de RH, como Consultoria em diversas 
áreas. 

Atualmente, oferecemos serviços em diversas 
categorias para as empresas e pessoas físicas. 
O negócio está em pleno desenvolvimento 
desde o início das operações. A RHF conta 
com lojas e escritórios de nossas Unidades em 
todo o Brasil.



Missão
Criar, viabilizar e divulgar serviços 
de alta qualidade que forneçam 
aos seus usuários a excelência em 
Recursos Humanos.

Visão
Ser uma organização líder em 
Recursos Humanos no Brasil.

Valores que 
nos guiam

Ética
Con�abilidade

Seriedade

Responsabilidade

 Transparência Valorização dos clientes

Atualização do 
conhecimento

Respeito ao ser 
humano

Cumprimento das responsa-
bilidades sociais



OFERECEMOS AS SOLUÇÕES
QUE A SUA EMPRESA PRECISA!



Recrutamento e seleção

PARA SUA EMPRESA

Oferecemos suporte às organizações no processo de recrutamento e seleção de 
pro�ssionais, proporcionando soluções que sejam adequadas à realidade e cultura 
da organização, utilizando ferramentas atuais de avaliação, com a garantia da RHF 
em selecionar o candidato ideal.

Consultoria em Recursos humanos

Gestão de contrato
 de estágios

Uma consultoria completa que inclui a Implantação de RH,Pesquisa de clima organiza-
cional,palestras in company,programa de treinamentos  e implantação de cultura orga-
nizacional.

Executive Coaching



PARA VOCÊ (PESSOA FÍSICA)

 Consultoria de colocação 
e  recolocação pro�ssional

Treinamentos



NOSSOS DIFERENCIAIS

PREÇO
Seleção de 
candidatos 

Prazo: 5 dias úteis para 
encaminhamento de 

candidatos

Acompanhamento de 
contratos com um respaldo 

de um setor jurídico

Análise 
comportamental



NOSSAS FILIAIS

RECIFE - PE

MATRIZ RHF - TALENTOS

PERNAMBUCO
BAHIA
MINAS GERAIS
PARÁ

TOCANTINS
RORAIMA

ESPÍRITO SANTO
RIO DE JANEIRO
SÃO PAULO
PARANÁ

SANTA CATARINA
GOIÁS
DISTRITO FEDERAL

RIO GRANDE DO SUL



Rua João Eugenio de Lima, nº 143, sala 01 – Boa Viagem
81 3327.3297 / 81 98980.3615

rhfnordeste@rhf.com.br

www.rhf.com.br/regiaonordeste

NORDESTE - PE


