TERCEIRIZAÇÃO DE
SERVIÇOS GERAIS

Principais áreas para terceirização

Devido á globalização e abertura de mercado, surge a
Terceirizações nas mais diversas áreas, agindo e reduzindo
Processos e custos que podem tornar a sua estrutura mais
Flexível e competitiva.

A V I G S E G realiza um levantamento das áreas a serem
Terceirizados, bem como equipamentos e outras necessidades
Por um profissional com conhecimentos técnicos.
Serviço de limpeza e
Conservação com sistema
24 horas

Normas de segurança
A equipe fornecida a contratante, será instruída a respeitar e
Obedecer a diretrizes e normas de disciplina, segurança
pessoal,Patrimonial da contratante.

Serviços de portaria
com sistema 24 horas

Supervisão dos serviços
Contamos com profissionais qualificados, oferecendo aos
mesmos Toda infra-estrutura necessária para supervisão dos
serviços, Proporcionando qualidade a contratante.
Terceirização dos Serviços de Apoio é a proposta do Grupo
VIGSEG, direcionada a empresa que queiram concentrar
Esforços na busca de ganhos de qualidade e produtividade.

A VIGSEG oferece os seguintes serviços:









Treinamento e avaliação dos funcionários envolvidos na
Prestação de serviços.
Controle administrativo, operacional, financeiro e gestão
das Atividades de serviços gerais
Substituição imediata dos funcionários envolvidos na
prestação de serviços
Fornecimentos de uniformes e/ ou equipamentos de
segurança
Fornecimento e administração dos benefícios concedidos
aos Funcionários do Grupo VIGSEG, a serviço da Empresa
Cliente.
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional
(PCMSO), respeitando as normas ditadas pela legislação
vigente (NR 7).

BENEFICIOS





SIMPLIFICAÇÃO E MELHORIA NOS SERVÇPOS
OPERACIONAIS
MAIOR FOCO NA GESTÃO DAS ATIVIDADES – FIM
OTIMIZAÇÃO DO TEMPO DAS PESSOAS – CHAVE
RAPIDEZ NAS DECISÕES OPERACIONAIS GARANTIA DE
CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS

Limpeza e higienização










Serviço de copa

Portaria
Recepção
Carga e descarga de mercadorias;
Manutenção geral;
Limpeza, asseio e conservação;
Limpeza pós - obra;
Limpeza de fachada;
Telefonia;

Infra - estrutura
Completa
Contamos com infra – estrutura
Completa, como instalações
Equipamentos e processos para dar
suporte ás soluções propostas.

Manutenção e conservação
de áreas verde
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SERVIÇOS
TEMPORÁRIOS
COLOCAÇAO DE PESSOAL ADICIONAL DURANTE FÉRIAS,
LICENÇAS E SITUAÇÕES EMERGENCIAIS.

QUADRO-EXTRA
PARA MOMENTOS DE PICOS DE PRODUÇAO,
PROJETOS ESPECIAS.

SERVIÇO









ADMINISTRATIVOS
TELEMARKETING
SAC
CONTABILIDADE
FINANCEIRO
SERVIÇOS GERAIS
PRODUÇAO
EXPEDIÇAO DE PRODUTOS

Soluções constantes para as necessidades
transitórias de pessoal e acréscimo extraordinário
de serviços, de acordo com a Lei 6.019 de 03/01/1974.

Adicione a sua empresa uma conveniência permanente na
Contratação de funcionários temporários pelo Grupo VIGSEG.

Criamos um banco de dados detalhados de nossos candidatos
entendendo tanto as necessidades dos profissionais, quando à
dos nossos Clientes, criando uma associação personalizada.

Os funcionários serão contratados pelo regime da Lei nº
6.019/74
Decreto nº 73.841/74 de Trabalho Temporário de ate 90 dias,
podendo ser prorrogado por ate mais 90 dias de acordo com a
Portaria nº 01 e 02 de Julho de 1997 publicada no Diario Oficial
125 seção I, 03 de Julho de 1997. A contratação efetiva do
profissional temporário, após o termino da tarefa poderá ocorrer
sem qualquer ônus ou taxa extra.

Um procedimento de acompanhamento
E controle de qualidade
No Grupo VIGSEG, seguimos de perto cada uma das solicitações
de nossos Clientes. Nosso comprometimento não termina com o
preenchimento das vagas, acompanhamos o processo por meio
do nosso Departamento de Atendimento ao Cliente e Controle
de Qualidade, avaliando o desempenho do profissional
contratado.

VANTAGENS PARA SUA EMPRESA
 REDUÇAO DE CUSTOS EM SELEÇAO E
ADMINISTRATIVO DE RH
 GARANTIA DE FORNECIMENTOS DE RECURSOS
HUMANOS QUALIFICADOS
 FOCO NO NEGOCIO PRINCIPAL/ATIVIDADE-FIM
 ALTERNATIVA FLEXIVEL E AGIL PARA
CONTRATAÇAO DE RECURSOS HUMANOS EM
TODAS AS AREAS E FUNÇOES

O Grupo VIGSEG e responsável pela seleção e administração de
mão-de-obra temporária.
Através desta divisão, as empresas encontram uma forma de
administração de pessoal ágil e adequada às suas necessidades.
Se sua empresa necessitar contratar efetivos, o Grupo VIGSEG
oferece um rico banco de dados de profissionais qualificados para
desempenhar as mais diversas funções.
São responsabilidades do Grupo VIGSEG:
Captação, Recrutamento, Seleção e Administração dos funcionários
temporários, conforme perfil complexo exigido por nossos clientes.
Nossos clientes são convidados a conhecer as instalações de nossa
empresa, a nossa estrutura de Recursos Humanos, nosso portifólio
de clientes, enfim, tudo o precisam saber para contratar uma
empresa de serviços especializada e confiável.
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