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Segundo Cezar Tegon, presidente da Elancers, por enquanto a inclusão do
vídeo não é obrigatória, mas a tendência é que a cada dia se torne um
critério mais comum aos processos de seleção. “A idéia dos vídeos é
otimizar ainda mais os processos, proporcionando ao selecionador uma
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