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ANALISTA DE RECURSOS 

HUMANOS 

 

SUA QUALIFICAÇÃO É A NOSSA META! 



 

 

ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS 

O analista de recursos 

humanos tem como principal 

função oferecer suporte à 

organização de uma empresa, 

visando à integração dos diversos 

setores. A profissão exige o 

domínio e execução de diversas 

tarefas. 

O analista de Rh é o profissional 

encarregado de administrar o 

quadro de colaboradores de uma 

empresa ou organização, conhecendo perfeitamente o número de funcionários e o papel que 

cada um desempenha dentro da empresa. Também, deve fazer que todos 

os funcionários tenham os seus deveres e direitos cumpridos. 

Esse profissional deve realizar e incentivar programas que aumentem a capacitação dos 

empregados,  fazendo com que eles aprendam mais sobre as atividades que executam e possam 

ser promovidos futuramente. 

 

DATA, HORÁRIO E LOCAL 

 

Data: Início dia 09 de Maio de 2020. 
Término: 15 de agosto de 2020 
Aos sábados, quinzenais (8 encontros) 
Horário: 08:30 às 17:30  
Local: Rua Dom Carlos Coelho 64, Boa Vista.  
Entrando no COPE, 2° Rua vira à direita, próximo ao Seminário Batista.  

 

Agenda do curso: 
 

Processos e principais subprocessos e políticas de RH - 4hs – Juliana Guimarães  

Pesquisa clima e Avaliação de Desempenho – 12hs – Virna Atiê   

R&S por competência - 8hs – Ana  América  

Dinâmicas de Grupo – 8hs – Taise Marques  

T&D - 12hs – Renata Lapenda   

Cargos e salários - 12hs – Taciana Freire  

Gestão por resultado: Indicadores e Metas 12hs – Juliana Guimarães  

 

 



 

 

 

OBJETIVO DO CURSO 

Apoiar formação de profissionais de Recursos Humanos, nos principais processos e 

subprocessos da área. 

DIRECIONAMENTO PROFISSIONAL 

 
Direcionado a Profissional de RH, administração, gestão de pessoas, área afins e 

profissionais com interesse na área.  

 

Competências que serão adquiridas no curso: 

Competências Técnicas: 

1. Análise de perfis de candidatos, com base em competências; 
2. Gestão e elaboração de Programas de Treinamento e Desenvolvimento; 
3. Análise de clima organizacional; 
4. Gestão de desempenho da força de trabalho. 
 

 

Competências Comportamentais: 

1. Atitudes e posturas adequadas aos profissionais de RH, como facilitadores do 
processo de manutenção da Cultura; Organizacional.  

 

 

CARGA HORÁRIA  

68 Horas Aula ( 9 encontros) 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Processos e principais subprocessos e políticas de RH. - 4hs 

 Análise da Estrutura organizacional 

 Processos e principais subprocessos do RH 

 Definição e análise de políticas de RH 



 

 

 

2. R&S por competência - 8hs  

 Conceitos de CHA (Conhecimento, Habilidade e Atitude); 

 Como definir perfis de cargo 

 Entendendo sobre Competências Essenciais 

 Entrevista com base em Competências: 

       - Etapas da entrevista; 

       - Aprender a perguntar; 

       - Aprender a avaliar as respostas; 

       - Desenvolver a escuta eficiente. 

 Mensurando Competências  

 

3. Cargos e salários - 12hs  

 Introdução 

o Importância da estruturação de cargos e salários 

o Remuneração como fator estratégico 

 Cargos 

o Conceitos importantes 

o Descrição de cargos 

o Definição de Perfil de Cargo 

o Estrutura de Cargos 

o Avaliação de cargos 

o - Avaliação por escalonamento 

o - Avaliação por pontos 

o Integração descrição X avaliação 

 Conhecer uma pesquisa salarial 

o Média, mediana e quartis – posicionamento no mercado 

o Identificação dos cargos no mercado 

 Estruturas salariais 

o Avaliação e administração de salários 

o Como construir uma estrutura salarial 



 

 

 

4. T&D - 12hs  

O contexto  e novos paradigmas 

 Contexto organizacional 

 A importância do treinamento na competitividade 

 Conceito de treinamento 

 Novos paradigmas 

 Educação e Universidade Corporativa 

 Treinamento x desenvolvimento 

 

Etapas do treinamento 

 Breve abordagem sobre as diretrizes para o treinamento – ISO 10.015 

 Diagnóstico das necessidades - *LNT* 

 Planejamento e desenho do programa 

 Condução do programa 

 Avaliação do programa 

 

Tipos de treinamento 

 Técnico – Sistema cognitivo 

 Habilidades – Sistema psicomotor 

 Vivencial /Comportamental – Sistema Emocional 

 

 Utilização de jogos e dinâmicas de grupo 

 Ciclo de Aprendizagem Vivencial - CAV 

 

Gestão do treinamento 

 Reação 

 Aprendizado 

 Avaliação  

 controles  



 

 

 ROI 

 indicadores 

  

5. Pesquisa clima e Avaliação de Desempenho – 12hs  

Pesquisa de Clima: 

 Importância da Pesquisa de Clima 

 Objetivos 

 Breve Histórico  

o Modelo de Litwin e Stringer 

o Modelo de Kolb 

o Modelo de Sbragia 

 Elaboração de uma Pesquisa de Clima. 

o Variáveis importantes a serem pesquisadas 

o Metodologia a ser aplicada 

o Feedback  

 Vantagens  e Desvantagens da Pesquisa de Clima 

 

Avaliação de Desempenho: 

 Importância da Avaliação de Desempenho 

 Resutados Esperados  

 Metodologia Clássica 

 Tipos de Avaliação de Desempenho : 

o  Escala Gráfica 

o Curva Forçada 

o Por Objetivos 

o Avaliação 360 graus  

 Vantagens e Desvantagens dos modelos de Avaliação de Desempenho  

 Sistema de Avaliação Contemporâneo 

o  Avaliação por Competências  

 Tendências da Avaliação de Desempenho  

 Como definir os Indicadores de Desempenho  



 

 

 

6. Dinâmicas de grupo - 8hs  

 Conceitos de Dinâmicas e Técnicas em grupo 

 Conceito de Grupo 

 Formas de Aplicação e Observação da Dinâmica  

 Etapas da Dinâmica de Grupo 

o Etapa 1 – Quebra Gelo  

o Etapa 2 – Apresentação 

o Etapa 3 - Aquecimento  

o Etapa 4 - Integração  

o Etapa 5 – Feedback 

 Escolhendo a dinâmica ideal. 

 Técnicas e Aplicação de Dinâmica de Grupo na prática 

 

7. Gestão por resultado: Indicadores e Metas  12hs  

 Sistema de gestão de desempenho 

 Objetivos e aplicabilidade do sistema de gestão de desempenho 

 Perspectivas de gestão de desempenho e seus atributos 

 Objetivos e metas de RH 

 Conceito, classificação, características, utilidade e elaboração dos indicadores de RH 

 Impacto da medição de indicadores nos subprocessos de RH 

 Elaboração de BSC de RH 

 

 

FACILITADORES 

Taise Marques – Gerente de RH, Psicóloga e especialista em Gestão de Pessoas. 

Atuação generalista na área, com ênfase em Desenvolvimento, liderança, 

gestão de equipes, estrutura organizacional, gestão de clima e cultura. 

Experiência em grandes empresas no BR e no Cone Sul (Argentina/Uruguai)”. 

 



 

 

Renata Lapenda Lins: Gestora Governamental, Formada em Administração de 

Empresas, Especialista em Gestão de Marketing, com MBA em Gestão Pública. 

Docente das disciplinas de Gestão de Pessoas na Universidade Federal de 

Pernambuco e Faculdade Joaquim Nabuco. Instrutora e Tutora no curso de Gestão de 

Pessoas do Centro de Formação dos Servidores do Estado de Pernambuco - Cefospe. 

Atua há 20 anos na área de Gestão de Pessoas, em grandes indústrias como Alcoa e 

Unilever e em grupos empresariais como o Jornal do Commercio e Kriterion 

Consultoria. No âmbito público,  é servidora pública de carreira há 12 anos. 

Experiência como Gerente de Gestão de Pessoas por mais de 6 anos, assessorou líderes na área e foi 

responsável pela gestão da Unidade de Educação Presencial do Programa de Educação Corporativa do 

Governo do Estado. Atualmente desempenha atividades de assessoria à pró-reitoria de Desenvolvimento 

de Pessoas na Upe, especialmente com planejamento das atividades das divisões, capacitação do quadro 

de servidores e programa de qualidade de vida no trabalho.  Significativa experiência em gestão dos 

diferentes subsistemas de RH: Recrutamento e Seleção, Treinamento e Desenvolvimento, Benefícios, 

Avaliação de Desempenho, Qualidade de vida no Trabalho, Gestão do Clima Organizacional, Comunicação 

Interna, Saúde e Segurança do Trabalho. 

 

Virna Atiê: Formada em Psicologia, com MBA em(Psicologia Organizacional e do 

Trabalho, Dinâmica de Grupo e Gestão de Serviços). Atuou por 14 anos no Grupo 

Lucsim Hotéis e está há 7 anos no Grupo Horizonte com Gerente Corporativa de 

Recursos Humanos. Significativa experiência generalista em gestão dos diferentes 

subsistemas de RH: Recrutamento e Seleção, Treinamento e Desenvolvimento, 

Remuneração e Benefícios, Relações Trabalhistas, Comunicação Interna, Saúde e 

Segurança do Trabalho.  Gestão do Orçamento do pacote Gente e Segurança (folha de 

pagamento, encargos, benefícios, treinamento e desenvolvimento, motivacional, 

saúde e segurança do trabalho); Implantação e Gestão da Política de Cargos, Salários e Carreiras; 

Treinamento e Desenvolvimento das lideranças; Construção e acompanhamento do PDI (plano de 

desenvolvimento individual) das lideranças; Seleção de Executivos; Gestão de Indicadores (TO, 

Absenteísmo, Eficácia de R&S, Encarreiramento, indicadores de Segurança); Ações voltadas para garantia 

e manutenção do Clima Organizacional e Engagement; Implantação do Pilar Gente e Segurança do Manual 

Operacional – DPO – exigido e auditado pelo cliente Ambev, onde qualificamos todas as nossas operações; 

Implantação de Projetos relacionados à Cultura Organizacional (redefinição da missão, visão e valores da 

companhia);  Responsável pelo SESMET (Saúde & Segurança do Trabalho). 

 

Taciana Freire: MBA em Gestão de Pessoas, Graduada em Administração de 

Empresas. Experiência de 12 anos na área de Recursos Humanos com foco em 

Remuneração e Benefícios. Especializações: Desenvolvimento de Programa de 

Cargos e Salários; Remuneração Variável de Curto e Longo Prazos; Elaboração de 

pesquisas salariais; Gestão de Desempenho e estudos de remuneração executiva.  

Experiência em empresas com Grupo Cornélio Brennand, CETIP, Mercer Human 

Resource Consulting , Coca-Cola Guararapes, Ingram Micro Brasil e Faculdade 

Guararapes, com professora de pós graduação.  

 

JULIANA GUIMARÃES - Pós-Graduada em  Gestão da Capacidade Humana nas 

Organizações – UPE/FCAP, 2010. Extensão em Gestão e Planejamento Estratégico 

– UPE/FCAP, 2009. Graduada em Administração de Empresas – UNICAP, 2008. Há 

20 anos atua na área de Gestão de Pessoas em empresas de grande, médio e 

pequeno porte: Votorantim, AmBev, Lima e Falcão Advogados, Controladoria 

Geral do Estado PE e Secretaria da Fazenda do Estado de PE.  

 

 



 

 

Ana América - Tem Atuação na área de Gestão de Pessoas há mais de 15 

anos, em empresas multinacionais, no ramo de bebidas, alimentos, 

serviço público, tecnologia e ensino à distância, na implantação e 

reestruturação dos sub-sistemas: Educação Corporativa, Gestão do 

Desempenho, Planejamento Estratégico, Atendimento ao Servidor, 

Estágio/Aprendizes/PCDs, Treinamento e Desenvolvimento, Medicina e 

Segurança do Trabalho, Relações Sindicais, Recrutamento e Seleção e Comunicação Interna.   

 
 

Willian Andrade - Coordenador de Recursos Humanos no FIEPE. 

Bacharelado em Administração de Empresas, Pós-graduação em 

gestão estratégica de Recursos Humanos, MBA em Gestão de 

Pessoas –Foco em desenvolvimento de competências. Foi 

coordenador de RH do Hospital da Unimed, MEDICAL, Consultor 

Interno de RH Sênior na Pharmapele e CERS, Analista de 

Desenvolvimento no Hospital Santa Joana.  Conhecimento em 

metodologia DISC / Ferramentas de Coaching e 

Desenvolvimento; Conhecimento em auditorias de ISO9001; 

Definição e acompanhamento de metas de performance; 

Contratações para a área de negócio (foco no cliente interno);  Reduzir 

gaps dos líderes e elaborar/executar planos de ações;  Promover desenvolvimento das 

lideranças;  Visão e conhecimento do negócio, foco no cliente, flexibilidade e habilidade 

relacional;  Contribuir na implementação dos subsistemas de RH (desenho organizacional, 

recrutamento e seleção, avaliação de desempenho, desenvolvimento de pessoas, plano de 

cargos e salários, remuneração, políticas, etc.  

 
 

 

INVESTIMENTO 

Inclui: Material Didático, Material de apoio (pasta, caneta) e Certificado. 

Matrícula: R$ 100,00 

R$ 1.200,00 à vista 

R$ 1.400,00 parcelado em até 5x ( cartão hiper, master ou visa) 

R$ 1.550,00 parcelado em até 10x ( cartão hiper, master ou visa) 

 

Desconto de 20% (pagamento até dia 15 de abril) 

Você Ganha: 

 R$100,00 reais Crédito para cursos na MPE 

 Treinamento com Especialistas de Mercado 

 Certificado MPE 

 Capacitação para o Mercado 

 



 

 

Valor por módulo: 

1. Processos e principais subprocessos e políticas de RH - 4hs – Juliana Guimarães R$ 70,00 

2. R&S por competência - 8hs  R$ 230,00 

3. Dinâmicas de grupo - 8hs – Taise Marques R$ 230,00 

4. T&D – 16hs e dinâmica – Renata Lapenda R$ 350,00 

5. Cargos e salários - 12hs – Taciana Freire   R$ 300,00 

6. Pesquisa clima e Avaliação de Desempenho – 12hs – Virna Atiê R$ 300,00 

7. Gestão por resultado: Indicadores e Metas  12hs – Juliana Guimarães R$ 300,00 

 

Valores podem parcelar em até 3x em todos os cartões. 

Desconto de 10% com pagamento à vista 

 

RESERVAS E INSCRIÇÕES 

Solicite sua ficha de inscrição via e-mail, preencha e nos envie para garantir sua vaga. 

Efetuar o pagamento através de: 

 

 Depósito no Itaú Ag: 1247 CC. 08553-1 CNPJ: 17.658.085/0001-00, em nome da MPE 
Treinamento & Consultoria LTDA – ME.   

 Boleto ou cartão – pode ser também através do nosso site   
                www.mpetc.com  ou solicitado pelo e-mail   mpetc@mpetc.com 
 

Ou após preenchimento da ficha de inscrição, enviaremos seu boleto para o e-mail informado. 

 

   

CONTATO 
 

 (81) 3423.2729 
 (81) 98491.4473 
 (81)  99661.0421 (whatsapp) 

mpetc@mpetc.com 

http://www.mpetc.com/
mailto:mpetc@mpetc.com
mailto:mpetc@mpetc.com


 

 

www.mpetc.com 
 

 

 

IMPORTANTE 
 

 A vaga do participante no evento somente será reservada e concretizada no sistema 
após a devida comprovação de pagamento pela instituição financeira. 

 O evento poderá ser adiado ou cancelado por falta de quorum mínimo estabelecido pela 
organização. 

 Em caso de cancelamento ou adiamento pela organização, o participante inscrito 
poderá solicitar devolução do valor pago pela inscrição. 

 Em caso de não comparecimento, o valor pago pela inscrição não será devolvido. 

 Em caso de desistência, o CANCELAMENTO de uma inscrição somente poderá ser 
realizado mediante solicitação por e-mail com no mínimo três (3) dias de 
antecedência, o participante terá direito ao reembolso de 80% do valor pago. Se não 
informar com até 3 dias de antecedência sobre sua desistência, o participante pagará 
o custo completo do evento. 

 O reembolso ocorrerá na data de crédito e será abatida a taxa administrativa do sistema 
de pagamento. 

 O participante poderá ficar com o crédito do valor pago para utilizar em troca por 
inscrição em outro evento de igual valor, a critério do participante. 

 A ausência ou atraso do participante no dia do evento, sob qualquer hipótese, não 
dará direito a bonificação, desconto ou transferência de inscrição. 

 

 

 

 

O Grupo MPE 

 A MPE Treinamento e consultoria é uma empresa focada em consultoria e 
treinamento desde 2010 com foco em treinamentos rápidos e práticos.  
 Contamos com uma equipe de especialistas/palestrantes com alto nível de 
formação e experiência profissional atuando ou/com passagem em grandes empresas.  

 Nossos treinamentos e palestras são direcionados à alunos profissionais que desejam 
conhecer o funcionamento das grandes empresas. 

 Com o perfil diferenciado do mercado, a MPE garante viabilidade operacional com foco 
nos custos, nos prazos e na satisfação dos clientes/parceiros. 

 
 
 
Por que escolher MPE? 

 Referência no mercado de PE; 

 Mais de 8 anos qualificando pessoas; 

 Mais de 12 mil alunos já foram treinados pela MPE; 

 Mais de 400 empresas investiram em seus colabores conosco; 

 Temos profissionais especialistas e atuantes no mercado; 

 Divulgamos vagas de emprego; 

 Geramos Network durante e pós curso; 



 

 

 Todos os cursos tem Coffee Break , material de apoio e certificado impresso. 

 Temos clube de vantagens: Cartão fidelidade, Amigo nota 10 e CLUBE MAIS MPE. 

 

 

Oferecemos também cursos personalizados para sua empresa no formato INCOMPANY. 

 


