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DESENVOLVIMENTO HUMANO

• Programa de Certificação de Consultor de Perfil Profissional



TREINAMENTO: 
Programa de Certificação de Consultor de Perfil Profissional

OBJETIVO: Desenvolver nos profissionais que lideram equipes e são 
responsáveis por "selecionar" pessoas ou profissionais que atuam em Analise 
de Perfil, Seleção e Assessment a capacidade de se fazer uma leitura sistemática 
dos comportamentos apresentados além de ser capaz de relaciona-los com as 
competências esperadas para o exercício da função.

PÚBLICO-ALVO:  Profissionais que trabalham com Avaliação de Perfil 
Profissional – Psicólogos ou Não Psicólogos.
CARGA HORÁRIA: 16 horas presenciais e 16 horas on-line 
MODALIDADE: Presencial e on-line

APRESENTAÇÃO DOS MÓDULOS



Apresentação dos Módulos:

MÓDULO I
Observação

• A observação e suas Ferramentas
• Carga Horária 16 horas

MÓDULO II
Assessment

• O Assessment e as Ferramentais Utilizadas por não 
psicólogos

• Carga Horária 16 horas

MÓDULO III
Coach

• Formação de Coach e sua aplicação na condução de 
equipes

• Carga Horária 16 horas

MÓDULO IV 
Feedback

• O Feedback e o PDI
• A importância e as Técnicas de Feedback após  Avaliação do 

Desempenho,  Assessment, Testes e Avaliações de Perfil.
• Carga Horária 16 horas



• Perfil Profissional
• Observação Comportamental
• Avaliação por competência 
• Técnicas de Dinâmica de Grupo
• Entrevista por Competência 

OBSERVAÇÃO

MÓDULO I

OBSERVAÇÃO



MÓDULO II

ASSESSMENT

• O que é assessment?
• Quais os melhores métodos?
• O propósito do processo de 

assessment

Entenda o processo de 
assessment:

• Quando o assessment pode ser 
utilizado

• Assessment para gestores e novos 
talentos

• Assessment para desenvolvimento 
de colaboradores

Seu campo de atuação e 
suas funções chave são:

1. Assessment pessoal
2. Assessment cultural
3. Assessment para desempenho

Tipos de assessments

Coaching 
assessment:

• Obtendo resultados do 
assessment

Plataforma 
EAD para 

assessment:

• Tipos disponíveis no 
mercado



MÓDULO III

Metodologia 
Personal & 

Professional 
Coaching 

Teoria, 
Conceitos & 

Fundamentos 
do Coaching 

Competências 
do Coach

Técnicas & 
Ferramentas de 

Coaching

Técnicas & 
Ferramentas 

Avançadas de 
Coaching

COACH



MÓDULO IV

A importância 
de uma 

Avaliação 
Sincera e 

verdadeira

A Construção 
de um 

Feedback 
Negativo

A Construção 
de um 

Feedback 
Positivo

Técnicas de 
Feedback

Feedback 
durante o 

processo de 
Avaliação

Medos do FEEDBACK/ENTREVISTA DEVOLUTIVA

• Avaliação do 
Desempenho

• Assessment, 
• Testes e Avaliações 

de Perfil



• Será considerado um Analista Comportamental Certificado pela Metodologia Makiyama os 
profissionais que completarem os 4 módulos.

• A ordem de realização dos módulos pode ser alterada,  porem se recomenda que sejam 
feitos na ordem I,II,III e IV.

• Ao final de cada modulo o participante é submetido a uma avaliação on-line.
• Nesta avaliação o aluno  deverá obter o mínimo de 80% de aproveitamento para ser 

considerado Certificado.
• Os participantes que não obtiverem o mínimo exigido receberão um Certificado de 

Participação.

• Os Módulos serão disponibilizados de acordo com a formação de turmas.

Participação-Regras para a Certificação:



• Os participantes que obtiverem na avaliação final da formação o conceito apto serão:
• Membro da Equipe de Consultores do IGDRH.
• Os participantes que obtiverem na avaliação final da formação o conceito apto poderão:  
• Publicar no site do Grupo Makiyama, para consulta pública de contratantes, o seu mini 

currículo.
• Participar profissionalmente dos projetos de Recursos Humanos do Grupo Makiyama, 

quando houver demandas.
• Atuar em ações voluntárias nas ações sociais do IGDRH.
• Participar dos cursos e formações de Analista Comportamental Modulo II, III e IV  com 30% 

de desconto.
• Fazer uso  por 12 meses, sem custo, do Sistema on-line de Relatórios de Avaliação de Perfil 

do IGDRH.

Benefícios desta Certificação:



Entre em contato: atendimento@Makiyama.com.br
011-4552-5253 – WhatsApp – 011.94755-7075

http://www.makiyama.com.br/

