ANALISTA COMPORTAMENTAL, CERTIFICADO PELO GRUPO MAKIYAMA.
PROPOSTA: A Formação de Analista Comportamental lhe proporcionará

como líder ou consultor:
 Ser capaz de avaliar e identificar diversos tipos de comportamentos;
 Utilizar ferramentas de avaliação de comportamento para identificar
competências profissionais;
 Técnicas de aplicação e ANÁLISE de uma Dinâmica de Grupo;
 Técnicas de entrevista para identificação de comportamentos versus
competências.
Acesse o site www.makiyama.com.br e veja o programa da formação e os
benefícios ou
acesse http://makiyama.com.br/Convite_especial.pdf e
conheça o programa na integra.

RESERVA DE VAGAS: www.makiyama.com.br ou relacionamento@makiyama.com.br ou pelo

telefone: 0800 761 8976 ou pelo WhatsApp: 011-94755-7075 com Samantha
Morgan.
AGENDA:






17 e 18 de Fevereiro de 2018 (sábado e domingo) - Inscrições encerradas
10 e 11 de Março de 2018 (sábado e domingo) – Inscrições encerradas
14 e 15 de Abril de 2018 (sábado e domingo)
16 e 17 de Junho de 2018 (sábado e domingo)

CARGA HORÁRIA: 16 Horas - Local: Betaville - Barueri - SP.
INVESTIMENTO: R$

845,00 (oitocentos e quarenta e cinco reais)
com Parcelamento em três vezes, até a data da formação.
Nº DE PARTICIPANTES POR TURMA: Máximo: 30 participantes

Corpo Diretivo:
Sergio David, graduado em psicologia e Pós-graduado em Gestão Estratégica de Pessoas pelo
Mackenzie, Empresário da área de treinamento e desenvolvimento; Consultor de Recursos Humanos;
Coach de carreira e coach executivo; Palestrante sobre carreira e comportamento
humano; Consultor de Implementação de projetos de desenvolvimento
organizacional, Desenvolvimento de programas de treinamento empresarial e
Programas de desenvolvimento de líderes em empresas como Atento, Crescimentum,
TecTotal, Marketing Consulting e trabalhos de consultoria e avaliação de perfil na
Caixa Econômica, Fiems e muitas outras. Docente no SENAC, ministrando diversos
cursos como Administração de RH e outros relacionados à administração e gestão de
pessoas. Vivência em cargos de gestão na área de Desenvolvimento Organizacional,
T&D e comunicação interna, Coordenação da equipe e condução de projetos de
desenvolvimento organizacional, Implantação de gestão por competência (Seleção
por competência, Avaliação de Desempenho), Implantação do Programa Jovem
Aprendiz, Levantamento de necessidades e desenvolvimento de programas de treinamento
comportamental, Elaboração de estratégias de comunicação interna (murais, caixa de sugestões, planos de
comunicação), Elaboração e controle de políticas de RH. Apoio às demais áreas na elaboração e validação
de políticas.

Dinamar Makiyama Atua como executiva há 20 anos, desenvolvendo
trabalhos voltados para a área de Recursos Humanos em empresas de grande
porte, Presidente do Instituto de Gestão e Desenvolvimento de Recursos
Humanos-IGDRH, Diretora Executiva do Grupo Makiyama. Em sua trajetória,
liderou projetos em todos os subsistemas das áreas, com ênfase em
Desenvolvimento de Equipes, Estruturação de Áreas, Treinamento &
Desenvolvimento, Recrutamento & Seleção e Administração de Pessoal em
empresas como Caixa Econômica, Banrisul, SESI/SENAI, Gelre Trabalho
Temporário, Hospital Geral Vila Penteado entre outras. Como consultora, dirige e
atua projetos ligados a Desenvolvimento de Carreiras, Liderança, Gestão por
Competências, Gestão de Mudanças e implementação do Planejamento
Estratégico, Implantação de Avaliações de Competências e Indicadores de Desempenho Institucional.
Organização de Concursos Públicos, Vestibulares. Planejamento e Execução de Projetos de Certificação de
Competências em empresas como CET, Secretaria da Educação do Estado de Minais Gerais, FHEMIG e
Caixa Econômica; Planejamento e Execução de Projetos de Avaliação de Servidor Público. T&D com foco em
EAD(Educação a Distância. Graduada em Psicologia e Matemática, e pós-graduada em Gestão Estratégica
de Pessoas pela Fundação Getúlio Vargas.
Coordenadora

Ana C. Rocha, atua como Gestora de Recursos Humanos no Grupo
Makiyama e Gestora de implantação de projetos do Instituto de Gestão e
Desenvolvimento de Recursos Humanos-IGDRH, sendo responsável pela
implantação de projetos de Desenvolvimento Organizacional, T&D e
comunicação interna, Coordenação da equipe e condução de projetos de
desenvolvimento organizacional, Implantação de gestão por competência
(Seleção por competência, Avaliação de Desempenho Levantamento de
necessidades e desenvolvimento de programas de treinamento
comportamental, Elaboração e controle de políticas de RH). Palestrante na
área de Desenvolvimento de pessoas e especialista em avaliação de perfil
comportamental. Na área de consultoria atua na Implantação de Avaliações de Competências e
Indicadores
de
Desempenho
Institucional.
Organização de Concursos Públicos, Vestibulares. Planejamento e Execução de Projetos de Certificação de
Competências em empresas como CET, Secretaria da Educação do Estado de Minais Gerais, FHEMIG e
Caixa Econômica; Planejamento e Execução de Projetos de Avaliação de Servidor Público. T&D com foco em
EAD (Educação a Distância). Graduada em psicologia e pós-graduada em Gestão Estratégica de Pessoas
pelo Mackenzie.

RESERVA DE VAGAS: www.makiyama.com.br ou relacionamento@makiyama.com.br ou pelo

telefone: 0800 761 8976 ou pelo WhatsApp: 011-94755-7075 com Samantha
Morgan.
Acesse o site www.makiyama.com.br e veja o programa da formação e os
benefícios ou acesse
http://makiyama.com.br/Convite_especial.pdf
e conheça o programa na integra.
Realização Grupo Makiyama
Apoio: IGDRH e Enable People Service

