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RESUMO
O orador fará a partilha do processo de
recrutamento e seleção no caso TAP. Fará
referência ao processo de R&S antes da pandemia,
seguindo-se algumas notas sobre o atual contexto
e o que daí resulta para o R&S, bem como refletirá
sobre algumas possibilidades e limitações
relativamente ao (eventual) depois da pandemia no
caso TAP.
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