Qual é o seu mundo?

“Todos os homens estão presos numa teia inescapável de mutualidade,
entrelaçados num único tecido do destino. O que quer que afete a um
diretamente, afeta a todos indiretamente”.
Martin Luther King

“Todos os homens estão presos numa teia inescapável de mutualidade,
entrelaçados num único tecido do destino. O que quer que afete a um
diretamente, afeta a todos indiretamente”.
Martin Luther King

“Antes de sermos excelentes profissionais à ocupar posições de
destaques, precisamos ser pessoas de excelência à preencher com
destaque nossas posições”.
Rodrigo Teixeira de França
Diretor-presidente
Instituto I.S de Desenvolvimento e Sustentabilidade Humana

Formação Self Assessment com ênfase em
Gestão de Pessoas
TURMA IV

www.is.org.br / self

Introdução
O Mundo de hoje gira em torno das TRANSAÇÕES & RELACIONAMENTOS, mas o quê
move o Mundo é o Talento Humano (C.H.A)
1º. Conhecimento – É o saber » Constitui o resultado de aprender a aprender, aprender
continuamente e aumentar continuamente o conhecimento.
2º. Habilidade – É o saber fazer» Significa utilizar e aplicar o conhecimento, seja
para resolver problemas ou situações ou criar e inovar.
3º. Atitude » É o saber fazer acontecer.
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Mas como extrair os Meus Talentos e os
Talentos da minha Equipe retendo-os no dia-a-dia?
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Introdução
O Self Assessment foi desenvolvido com amplos estudos e pesquisas para ser utilizado como
ferramenta de apoio em Gestão & Desenvolvimento dos Recursos Humanos, buscando
maximizar o potencial individual através do mapeamento comportamental proporcionado
97,97% de precisão segundo a validação do Finep e Ministério da Ciência e Tecnologia.
O Self Assessment (Auto-avaliação) é um moderno instrumento cientifico de Identificação de
Perfil Comportamental e Profissional fundamentado na Metodologia DISC, destinado a Gestão
de Carreira e Pessoas, Gestão de Desempenho e Motivacional, Gestão de Projetos, Gestão da
Qualidade, R&S, T&D, P&D, Coaching e Governança Corporativa. O instrumento é aplicado
através de questionário on-line ou off-line de forma prática e objetiva que leva de 07 a 10
minutos e fornece dezenas de informações sobre o status quo do entrevistado.
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A Formação Self Assessment
O objetivo da Formação Self Assessment com Ênfase em Gestão de Pessoas é
desenvolver sua habilidade em identificar quais os diferentes perfis comportamentais e
ter a capacidade de extrair o máximo de informações em todos os processos de
desenvolvimento humano, gestão de pessoas, vendas e liderança, visando coletar e
fornecer subsídios para que suas tomadas de decisões sejam mais seguras e bem
sucedidas e, ao mesmo tempo, alinhadas aos padrões predominantes do comportamento
humano que determina o tipo de gestão de pessoas que você deverá desempenhar.
Na Formação Self Assessment além de obter pleno conhecimento de como identificar os
tipos de perfis comportamentais e a base do conceito de gestão de pessoas, você terá
ainda condições de agregar mais uma excelente profissão em sua carreira, isto é, após a
entrega do certificado você passará a ser um Analista de perfil Comportamental e
Profissional credenciado na Self Assessment Brasil.
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As abordagens da Ferramenta Self Assessment
Em uma avaliação rápida e precisa o sistema oferece instantaneamente o resultado, prestando
Mais de 30 informações Diretas sobre a Pessoa e uma quantidade de informações
Imensuráveis com o cruzamento desses dados, fatores como:
- Energia ou o Pique de trabalho
- Amplitude ou o Impacto do ambiente na produtividade
- Nível de Estresse
- Forma de Trabalho
- Estilo de Liderança
- Potencial de Trabalho
- Fatores Motivacionais
- Índice de Flexibilidade
- Índice de Aproveitamento
- Níveis de Adequação ao Cargo
Quais são suas Tendências de Comportamento?
Como Você toma Suas Decisões?
Qual é o Seu Estilo de Liderança?
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Local
Rua Lauro Augusto de Almeida, 510
Cataguá, Taubaté - SP
(Estrada Taubaté/ Ubatuba, km 2,5)
(12) 3635 6464 ou (12) 7814-3233

Instituto I.S
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Informações Adicionais
Hotéis em Taubaté
http://www.guiamais.com.br/busca/hoteis-taubate-sp
Rádio Táxi
(12) 3632 - 3170
(12) 3681 - 2864
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Como Chegar?
Click aqui: http://g.co/maps/4zs5h

Rodovia Presidente Dutra
São Paulo – Rio (Saída 111km) Sentido Litoral Norte Ubatuba ( 2,5km da Dutra)
Rio – São Paulo (Saída 111km) Sentido Litoral Norte Ubatuba ( 2,5km da Dutra)

Ponto de Referência: Ao Lado do Condomínio Campos do Conde
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Investimento
1.490,00 EM ATE 12 X no Cartão
( direito a 2 creditos que podem ser comercializados após a formação por até 350,00 reais cada um)

Para funcionários e Alunos da Fiesp, Ciesp, Sesi-Senai, Acit, CiaMetal,
Star Racer, Unitau, Anhanguera, Brasil Carbonos, Faap, VW, Ford, Alston,
Univap, UNIP, Grupo Angela Lima, Tinoco Engenharia e Engeseg tem
descontos de 20%

1.192,00 em ate 12 x no Cartão
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Faça como essas pessoas...
...faça agora mesmo sua inscrição, você
ira se surpreender com o poder
do seu perfil comportamental
consigo mesmo.
“ Com a formação self assessment eu posso tornar objetiva a
analise dos recursos humanos no desenvolvimento das
pessoas, saindo do subjetivo! A formação superou minhas
expectativas, parabéns!".
Fernando Gonçalves – Diretor do Senai Taubaté

“ A Jeniffer Tatagiba da
Brasil Carbono S.A passou
com excelência pela
Formação Self Assessment
Vip.
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O Facilitador
Rodrigo Teixeira de França

É Administrador de Empresas graduado pela Universidade de Taubaté, com MBA em Gestão de
Pessoas e Pós-Graduação em Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Questões
Globais pela FAAP-SP, é Professional e Self Coach, Analista de Perfil Comportamental e
Profissional, Sócio - Diretor da Self Assessment Brasil, Diretor-Presidente do Instituto I.S,
Coordenador Geral do Fórum Valeparaibano de Mudanças Climáticas, Membro do Grupo de
Ética e Sustentabilidade do Conselho Regional de Administração de São Paulo, Membro
Associado a SBPC (Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência), Membro do Conselho
Consultivo do Departamento de Ação Regional Sesi-Senai, palestrante e autor de diversos
Artigos.Possui mais de 17 anos de experiência nas áreas de Consultoria Empresarial, Recursos
Humanos, Treinamento & Desenvolvimento, Coaching, Estratégia Mercadológica,
Responsabilidade Social Corporativa, Marketing e Sustentabilidade, desenvolvendo e prestando
serviços para grandes empresas como Alcoa Alumínio, LG Electronics, Confab, Unilever,
Mastercard, Volvo, Audi, FujiFilm, Crawford, Hugo Boss, Alpinestars, Senac , Senai dentre
outras.

www.is.org.br / self

Contato:
(12) 3635 6464

(12) 7814 3233
(12) 7814 3224

www.selfassessment.com.br
contato@is.org.br

atendimento@autoavaliacao.com.br
“ Antes de buscar a compreensão no
mundo, faça-a primeiro em você”
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