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ASSISTENTE DE RECURSOS 

HUMANOS 

 

SUA QUALIFICAÇÃO É A NOSSA META! 



 

 

ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS 

O Assistente de Recursos Humanos é o 
profissional responsável por auxiliar o seu 
superior nas tarefas envolvidas na 
organização e controle de recursos humanos, 
através da definição de normas e políticas, 
que visem dotar a empresa de uma força de 
trabalho qualificada e eficaz. 
 Um Assistente de Recursos Humanos presta 

assistência ao analista na promoção de 

treinamentos e capacitações para os funcionários, administração dos salários e 

benefícios oferecidos e também promove avaliações de desempenho, planejamento de 

carreira e otimização do tempo, sempre prezando para o desenvolvimento pessoal e 

profissional dos funcionários e pela satisfação e saúde no trabalho. 

DATA, HORÁRIO E LOCAL 

Turma das Quartas (MANHÃ)  

Horário: 08:30 às 12:30  
Datas:  
15, 22 e 29 de ABRIL 
06 E 13 de MAIO 
 
Local: Rua Dom Carlos Coelho 64, Boa Vista.  
Entrando no COPE, 2° Rua vira à direita, próximo ao Seminário Batista.  

 

OBJETIVO DO CURSO 

O Curso de assistente de RH tem como objetivo desenvolver o profissional com os temas para 

o profissional entender como funciona o setor e quais são os seus desafios. 

DIRECIONAMENTO PROFISSIONAL 

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

e profissionais com interesse na área.  

 

 

CARGA HORÁRIA 
 

20 Horas Aula 



 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Módulos 

1. Recrutamento e Seleção 
2. Rotinas de RH 
3. Projetos, Gestão & Metas 
4. Noções de DP 
5. Funções & Procedimentos 

 

FACILITADORES 

Denise Carvalho 

Psicóloga, especialista em docência de ensino superior, graduação e pós 

graduação. Palestrante, instrutora e consultora, Vivência em R&S e T&D.  

 
 

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 (por e-mail) e Certificado. 

De: R$ 380,00  

Por: R$ 300,00 (desconto por ser aula online (ao vivo) 



 

 

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

 

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 
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. 

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


 

 

 

 

 

 

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. 

 


