
 

 

 

Recrutamento e Seleção por 

competência 

SUA QUALIFICAÇÃO É A NOSSA META! 



 

 

Recrutamento e Seleção por competência 

 

Recrutamento e Seleção é uma das áreas do 

departamento de Recursos Humanos, 

responsável pela atração e alocação dos 

candidatos nas vagas disponíveis, de acordo com 

as competências técnicas e comportamentais 

exigidas para as oportunidades profissionais 

ofertadas. 

                   

                            

DATA, HORÁRIO E LOCAL 

 

   Data: 11 de janeiro de 2020 

 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. 

 

 

 

OBJETIVO DO CURSO 

 Desenvolver uma postura pessoal proativa adequada para a condução eficaz desse 
processo;  

 Aprender a aplicar técnicas que permitam otimizar os processos seletivos;  

Entender como alinhar o processo de recrutamento e seleção às estratégias organizacionais 
através do modelo por competências.  

 

DIRECIONAMENTO PROFISSIONAL 

 
Profissionais de RH que atuam em recrutamento e seleção, gestores e demais 
pessoas envolvidas nesses processos.  

 

 



 

 

  

CARGA HORÁRIA 
 

08 Horas Aula 

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 Conceito de R&S 

 Conhecendo o R&S por Competência  

 Definição do perfil baseado em competências;  

 Seleção por competências e entrevista por competências  

 Finalização do Processo  

 OnBoarding do novo funcionário  

 Simulação de Entrevistas por Competências 

 

 

Facilitadora 

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.   

 

INVESTIMENTO 

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

  

 

R$ 230,00 
10% desconto 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 

 

 

 

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. 

  Poderá ficar com o crédito do valor pago para utilizar em troca por inscrição em outro 
evento de igual valor, a seu critério 

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

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


 

 

 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 a alunos 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 colaboradores conosco; 

 Temos profissionais especialistas e atuantes no mercado; 

 Divulgamos vagas de emprego; 

 Geramos Network durante e pós curso; 

 Todos os cursos têm 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. 

 

 


