
Programação 



INFORMAÇÕES GERAIS

CARGA-HORÁRIA: 12 horas, desenvolvidas em um dia e meio.

PÚBLICO-ALVO:

• Profissionais que selecionam pessoas e desejam ferramentas práticas e eficazes para

a identificação da “pessoa certa para o lugar certo”.

• Líderes e gestores “donos das vagas”, responsáveis pela definição de contratações na

entrevista final.

• Empresários que contratam pessoas e desejam ser assertivos nas suas práticas.

OBSERVAÇÃO: as ferramentas repassadas podem ser usadas por todos os

profissionais, sem exceção, responsáveis pela seleção de seu pessoal.

RESULTADOS GARANTIDOS

Aplicação imediata 
das ferramentas 

praticadas durante o 
curso.

Segurança na
escolha

fundamentada do 
candidato.

Montagem de um 
Banco de Candidatos
em Potencial, a partir

das informações
sobre os avaliados
em cada processo



DIFERENCIAL DESTE CURSO

• Mais de 50 turmas realizadas em diversos Estados brasileiros, com

excelente avaliação.

• Repasse de ferramentas para uso nos processos seletivos, sem custos

adicionais.

• Metodologia essencialmente prática, onde o aprendizado é oferecido

através de um simulado de processo seletivo (estudo de caso).

• Quatro grupos de ferramentas:

1. Simulados para Seleção.

2. Metodologia de Entrevista por Competências

3. Inventários de competências e de estilos pessoais

4. Métrica do processo usando como referência a curva normal

• Todo conteúdo inserido no modelo de Gestão de Pessoas por

Competências da MRG, desenhado em 1996 e validado pelo Mercado.



ALGUNS DEPOIMENTOS

CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

“Gostei muito do curso por ser muito dinâmico, desde a

apresentadora até o conteúdo, metodologia, Trabalho numa área

de seleção muito específica: seleciono agentes comunitários de

saúde do programa de saúde da família do Santa Marcelina. É um

trabalho de captação bem diferente dos outros. São pessoas da

comunidade que se inscrevem para trabalhar na própria

comunidade, visitando as famílias”.

Rita De Cássia Rebouças de Castro – Profissional de Seleção

COOPERATIVA CENTRAL OESTE CATARINENSE

“Gostei muito do evento. A apresentadora tinha coerência com o

que falava e fazia: cuidado com as pessoas. respeito sem

exposição. Houve muita criatividade, principalmente pela situação

do jogo do Brasil”.

Marines Sfatoski – Recursos Humanos

“Gostaria de dizer que o treinamento superou as minhas

expectativas. Além da consultora ter sido prática e objetiva, um

ponto alto foi o pendrive e o livro, ambos com conteúdo

riquíssimo de informações cujas serão de grande valia para a

aplicação da técnica na empresa.“

Empresa: Consultora em Processos de Seleção

Nome: Valdirene Alves dos Santos

“Todo o conteúdo foi muito relevante e aplicável. Saí do

treinamento com uma nova visão sobre o processo de seleção”

Empresa: Ticket Serviços SA

Nome: Márcio Tineo

“O treinamento foi ótimo. Atendeu minhas expectativas e irá me

ajudar em processos futuros dentro da empresa. A organização e

o atendimento também foram muito bons."

Empresa: Brascabos Comp. Elétricos e Eletrônicos Ltda

Nome: Cristiane Azzine



APOSTILA DO CURSO

BASE CONCEITUAL (livros de Maria Rita Gramigna)



FORMADORA



PUBLICAÇÕES MARIA RITA 



Bem-vindos ao Curso de Ferramentas para Seleção por Competências!

Nosso propósito ao oferecer este curso é contribuir para tornar os processos seletivos

fundamentatos nas competências em potencial dos candidatos.

Em um dia e meio, vamos praticar as principais ferramentas para tal finalidade.

A base do curso está no modelo de Competências MRG, cujo desenho foi iniciado no

ano de 1996, tendo como referência básica os estudos de Claude Levy Lebouyer e

nossa experiência de mais de 20 anos atuando na área de Gestão de Pessoas.

Bem-vindos e excelente curso a todos!

Maria Rita Gramigna





O CERTIFICADO

Será encaminhado após o evento, em formato digital, àqueles que 

comparecerem em 100% do tempo.






