Inove a
gestão de pessoas
em sua organização

Bene cios
para sua empresa!
Soluções integradas para atender todas as áreas
de Recursos Humanos: Recrutamento e Seleção,
Segurança e Medicina do Trabalho, Folha de
Pagamento e Ponto e Acesso;

Cargos e Salários/ Administração
de Treinamentos/ Recrutamento
e Seleção/ Avaliação de Desempenho/
Pesquisa/ eSocial

Mais segurança e agilidade na gestão de pessoas e
planejamento da organização;
Auxilia na retenção de talentos;
Integrado ao Mix eSocial para o envio da descrição
de cargos ao ambiente do Governo.

O Mix RH oferece uma solução completa para a gestão de pessoas de sua
organização. Por meio de módulos totalmente integrados e adequados
às novas exigências do eSocial, o sistema potencializa as atividades de
Recursos Humanos, possibilitando o acompanhamento do desempenho
individual dos colaboradores, a realização de avaliações de desempenho
e pesquisas de clima organizacional, a criação de estratégias
motivacionais, a administração de cargos e salários, a elaboração de
documentos legais, entre outras funcionalidades.

Ligue: 0800 770 58 35
Acesse: www.rioso .com.br

Solicite uma
demonstração!

Cargos e salários
Com o Mix RH sua empresa administra de forma automatizada e eficaz os cargos e salários do seu quadro
de pessoal.
Dentre os benefícios desse módulo para sua empresa, podemos citar a possibilidade de estruturação dos
cargos e postos de trabalho, com definição dos perfis de trabalho e das faixas salariais por funções e quadro
de lotação. Além disso, no sistema é possível realizar a descrição completa dos cargos, de acordo com os
requisitos.
O armazenamento desses dados em um único lugar traz mais agilidade para suas atividades e garante a
qualidade das informações que devem ser enviadas para o ambiente do eSocial.

Administração de Treinamento
Pensando na constante necessidade das empresas em investir no desenvolvimento e capacitação de seus
colaboradores, o sistema Mix RH traz o módulo de Administração de Treinamento para gerenciamento dos
eventos de treinamento de sua empresa. Assim, através desse módulo é possível realizar o levantamento
das necessidades de treinamento e acompanhar o desenvolvimento de seus colaboradores, assim como as
avaliações e resultados obtidos.

Recrutamento e Seleção
O Mix RH traz mais eficiência e agilidade para a seleção de pessoal, possibilitando o controle total do
processo de recrutamento e seleção através da implantação e gerenciamento de um banco de currículos
com cadastro de todos os dados dos candidatos, controle das requisições de abertura de vagas, assim como
das aprovações dessas requisições, e gestão do processo por etapas (como por exemplo, pesquisa no
banco de currículos, entrevistas, testes psicológicos, recepção e atendimento de candidatos).
Assim, com o Mix RH é fácil identificar e selecionar talentos para a sua organização, já que o sistema realiza
uma triagem no banco de currículos combinando os requisitos do cargo com o perfil dos candidatos
cadastrados.

Avaliação de Desempenho
Toda organização objetiva alcançar bons resultados, superar metas e manter-se competitiva no mercado.
Para tanto, é fundamental acompanhar o desenvolvimento profissional dos colaboradores.
Com o Mix RH você pode realizar avaliações de desempenho de seus funcionários levando em conta as
atividades desempenhadas por eles, as competências que os cargos exigem e as metas da empresa,
estabelecendo, assim, uma comparação entre o desempenho esperado e o apresentado pelos
colaboradores.
O sistema também possibilita a realização de pesquisas de clima organizacional, a partir das quais podem
ser desenvolvidas estratégias para estimular o crescimento profissional e o desenvolvimento de novas
habilidades nas equipes de trabalho.

Ligue: 0800 770 58 35
Acesse: www.rioso .com.br

