
Os Recursos Humanos são um dos principais factores

competitivos das Organizações. É nas pessoas, e não nas

máquinas, que reside a capacidade de inovar, de

GESTÃO ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS

máquinas, que reside a capacidade de inovar, de

adaptar, de superar e de trabalhar arduamente por

tudo aquilo em que se acredita. Ter a melhor equipa e

geri-la – em termos motivacionais e administrativos – é

garantir o sucesso e o futuro da sua Organização. Tal

como acontece com outros capitais, coloque a gestão docomo acontece com outros capitais, coloque a gestão do

Capital Humano da sua Organização na mão de

gestores competentes e experientes.

Concentre-se nas actividades que acrescentam directamente valor à sua Organização,
e confie a profissionais especializados as tarefas de suporte ao seu negócios, como a

Valor Acrescentado

e confie a profissionais especializados as tarefas de suporte ao seu negócios, como a
Gestão Administrativa dos seus Recursos Humanos.

Confiança | Respeito | Ética | Conhecimento | Experiência | Valor | Garantia | Partilha   

Hoje, os gestores concentram-se naquelas que são as decisões prioritárias

na sua Organização, capazes de gerar retorno directo e imediato para o

negócio. Tempo é, por isso, um elemento importante na equação da gestão

organizacional.

Tempo é, precisamente, o que a amrconsult oferece aos seus clientes, aoTempo é, precisamente, o que a amrconsult oferece aos seus clientes, ao

assumir por estes a gestão administrativa dos seus RH, evitando que sejam

obrigados a acompanhar uma legislação laboral e tributária que é

sistematicamente alterada e gradualmente mais complexa, evitando que

a estrutura da sua organização se torne ainda mais pesada com a

afectação de recursos a estas tarefas que, não sendo geradores de valor
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afectação de recursos a estas tarefas que, não sendo geradores de valor

directo, requerem conhecimentos específicos, experiência e dedicação

diárias. Entregue a gestão dos seus RH na mão de especialistas e

concentre-se nas decisões que mais ninguém pode tomar por si.



Serviços amrconsult

Gestão dos Processos de Admissão e de 
Desvinculação

O portfólio da Gestão

Administrativa de Recursos Humanos

Gestão e Processamento de Remunerações

da amrconsult foi concebido tendo

por base que as pessoas constituem

a principal vantagem competitiva

das Organizações. Por isso,

acompanhamos o cliente desde o
Elaboração de Mapas Legais Obrigatórios

momento inicial da contratação, até

à eventual saída do colaborador

da Organização, assegurando a

melhoria da eficiência dos processos

administrativos do serviço de

Gestão do Cadastro dos Colaboradores

Obrigações Tributárias: Relação da 
Organização com SS e Entidade Fiscal

Compromisso

administrativos do serviço de

pessoal.
Assessoria em Direito do Trabalho

Compromisso
A amrconsult estabelece com os seus clientes uma

relação de compromisso, de confiança e respeito

mútuo, empenhando-se diariamente para corresponder

às suas expectativas.

A Gestão de Recursos Humanos assenta, precisamente,A Gestão de Recursos Humanos assenta, precisamente,

nos valores que a amrconsult assume publicamente,

associados a uma experiência e um know-how do qual

temos já provas dadas no mercado. Confie-nos o

capital humano da sua Organização e tudo faremos

para convertê-lo na maior riqueza da sua empresa.
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para convertê-lo na maior riqueza da sua empresa.

TRANSFORMAMOS O CAPITAL HUMANO NA MAIOR RIQUEZA DA SUA ORGANIZAÇÃO


