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Aperfeiçoando o seu negócio



A L Murray é uma

consultoria em RH,

recrutamento & seleção,

treinamentos corporativos

personalizados com o foco na

qualificação, requalificação,

capacitação profissional e

empresarial.

Atuando no mercado

nacional desde 1997,

desenvolve, coordena e

assessora programas

personalizados, com atuação

respeitável em diversos

segmentos.

Nosso objetivo é capacitar

empresas e pessoas para

alcançarem melhoria contínua

na qualidade.

Ao longo dos anos de

existência sempre buscou

cuidar para manter e descobrir

talentos, além da melhor

formação dos profissionais de

seus parceiros.

Portanto, não apenas

recrutamos pessoas, mas

entendemos a sua necessidade

e buscamos o profissional ideal

para a vaga. Esse processo

demanda de tempo e

dedicação de nossa equipe que

trabalha de forma apaixonada!

São recrutadores,

psicólogos e diversos

profissionais preparados para

esse desafio.

Oferecemos outros serviços

que completam este trabalho:

-Recrutamento e seleção de

candidatos

- Coaching

- Treinamento e desenvo-

lvimento de pessoal

- Administração de Pessoal

- Avaliação de desempenho

dos profissionais

- Planos de cargos e salários

- Análise, diagnóstico e cor-

reção das deficiências

- Organização e métodos

- Normas e procedimentos



A nossa missão é contribuir

para o desenvolvimento de

pessoas e organizações,

privilegiando o capital humano

e intelectual como fonte

inesgotável de saber.

A nossa visão é ser

reconhecida como uma

empresa inovadora e partici-

pativa no mercado brasileiro

nas áreas de gestão de

pessoas e qualificação

profissional.

Os nossos valores são: inovar

e reestruturar empresas,

ajudando pessoas, sempre

respeitando suas caracte-

rísticas pessoais e empresa-

riais.



i. A contratante deverá encaminhar para a L Murray as requisições contendo as vagas em

aberto;

ii. Anunciamos, através de todas as mídias que se façam necessárias, todas as vagas

requisitadas;

iii. Selecionamos os currículos dentro do perfil das vagas;

iv. Enviamos a relação dos aprovados por email para agendamento de data e horário da

entrevista pelo RH/gestores da contratante;

v. No dia seguinte ao comparecimento do candidato na contratante, pegamos um feedback com

o(s) responsável(is) para atualização em nosso sistema;

vi. Temos, em média, 7 dias úteis após o recebimento da requisição para o encaminhamento de

candidatos;



Coaching é uma palavra em inglês que indica uma atividade 

de formação pessoalem que um instrutor (coach) ajuda o 

seu cliente (coachee) a evoluir em alguma área da sua vida.

O Coaching fornece os recursos para que o gestor execute

seus planos, apóia o desenvolvimento das competências

necessárias para alcançar as metas e objetivos, superando

obstáculos e vencendo desafios. Também identifica seus

valores essenciais ajudando a expressá-los, revela e

incorpora os valores mais profundos na sua vida.

O Coaching ajuda o planejamento em todas as áreas,

acompanha as ações e mudanças avaliando e tendo

domínio de sua vida, fortalecendo a auto confiança, levando

a pessoa a enxergar que não importa aonde ou quem ela é

basta querer mudar, vencer desafios fazendo as metas e

objetivos serem alcançados.

"O Coaching me ajudou a encontrar as 

lacunas que deveriam ser preenchidas para 

eu descobrir o momento de vida que eu 

estava passando e onde era o âmbito onde 

precisava trabalhar e evoluir mais.

Estava insegura em alguns caminhos e o 

processo me ajudou a entender que a 

principal razão mudança vem de dentro, 

despertando o potencial gigante que estava 

bloqueado em mim.”

Luciana Bondi

Diretora do Itaú



Treinamentos exigidos pelo MTE

QSMS  ( Principais treinamentos)

NR 5 – Cipa

NR 10 – Trabalho com eletricidades

NR 23 – Brigada de incêndio 

NR33 – Espaço Confinado 

Organização e métodos

Relacionamento Interpessoal

Melhorar os relacionamentos interpessoais

e a comunicação.

Descrição de Cargos

Padronizar as atividades de acordo com

cada função para ter maior produtividade e

evitar problemas com o MTE.

Planejamento
Avaliação prévia das necessidades;

Treinamentos para melhorar o atendimento,

abordagem, venda, realização dos serviços

aos clientes e obrigações com o MTE.

Auditoria de QSMS.

Cumprir prazos e melhorar a qualidade dos

serviços.

Redução de Turnover



Lara Murray, empresária no ramo de RH há mais de 15 anos, iniciou sua 

carreira na Hstern; trabalhou no Banco Nacional chegando a gerente adjunta 

da agência com apenas 21 anos de idade; estava como responsável pela área 

financeira de uma indústria aos 22 anos, quando a Xerox do Brasil a convidou 

para ser representante comercial. Lá atuou por cerca de 10 anos, quando foi 

convidada a gerenciar a área comercial de uma empresa de informática em 

vários Estados brasileiros. Sua entrada no mercado de RH ocorreu quando foi 

convidada pela Adecco Recursos Humanos para gerenciar uma das filiais no 

Rio de Janeiro. No ano seguinte se tornou sócia da Talentos Humanos e há 10 

anos é proprietária da   L Murray Consultoria de RH. Lara é grafóloga, coach e 

cursou administração de empresas e Teologia.




