Oficina VÉLI
Formação em Seleção por Competências
Próxima data: 23 de Fevereiro de 2018.
Objetivo: Esse curso tem como objetivo capacitar líderes e profissionais das áreas de
Desenvolvimento de Pessoas/Recursos Humanos e oferecerá aos participantes condições de
compreender o cenário atual de mercado e o papel estratégico do processo de Seleção de
profissionais. Também tem por foco possibilitar aos participantes desenvolver e exercitar
metodologias e técnicas de formação de perfil, entrevista e avaliação criteriosa de candidatos
com base em competências, além de apresentar técnicas para a tomada de decisão no processo
seletivo.
Público-alvo: Profissionais de RH, gestores e líderes que atuem no desenvolvimento de pessoas
dentro das organizações.
FACILITADORA:

Flávia Kurth
MBA em Gestão de Pessoas com Foco em Estratégias pela FGV.
Especialista em Administração pela Eastern Illinois University, EUA.
Graduada em Comunicação Social pela FAAP – SP.
Experiência profissional de mais de 20 anos na operação e gestão de Recursos Humanos e seus
subsistemas em empresas nacionais e multinacionais.
Sócia-fundadora da Véli - Soluções em RH no Brasil.
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Cenário atual e macro tendências;
Um novo olhar sobre processos seletivos;
Vantagem competitiva no processo de Seleção;
Seleção por competências e o papel estratégico do Líder;
A entrevista por competências;
A avaliação em dinâmicas de grupo por competências;
O apoio de testes e inventários comportamentais;
Técnicas para a avaliação de competências;
A tomada de decisão nos processos seletivos: técnicas de análise comparativa e armadilhas
mentais;
Exercícios práticos.

METODOLOGIA DE TRABALHO:
A metodologia é participativa e tem como princípio básico a aprendizagem pela “ação”. Técnicas:
dinâmicas de grupo, simulações, estudo dirigido, discussão em grupo, exposições curtas dialogadas e
discussão de cases.
Carga Horária: 8 horas de capacitação - das 08h30 às 12h e das 13h00 às 17h30.

CONDIÇÕES COMERCIAIS:
1 + 2 parcelas de R$ 282,45 através de boleto bancário ou depósito.
05% de desconto para pagamento total à vista.
05% de desconto para associados ACIB.
05% por inscrição para mais de um inscrito por CNPJ.
Observação: Todos os descontos oferecidos não são cumulativos

- Pacote promocional de inscrição para as 03 oficinas: Formalizando a inscrição nas 03
oficinas até 20/12, os valores de 2017 são mantidos e ainda serão concedidos 10% de
desconto.
- As inscrições feitas até o dia 20/12 para oficinas avulsas, também mantém o valor de
2017 com 5% de desconto.

Inclusos:
08 horas de capacitação presencial;
Apostila;
Ferramentas de apoio;
Certificado;
Coffee break.

INSCRIÇÕES:
-Número de inscrições limitadas.
-Solicite sua inscrição pelo telefone (47) 3041-0041, através do e-mail negocios.sc@velirh.com.br
A Véli se reserva o direito de não realizar o evento, caso não atinja o número mínimo de inscritos.

LOCAL:

Blumenau/SC

