
Apoio: 

Nosso PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO EM ANÁLISE, AVALIAÇÃO DE CARGOS E GESTÃO DA REMUNERAÇÃO é composto por 
04 MÓDULOS, cada um com 08 HORAS DE DURAÇÃO, focados na disseminação de conhecimentos relacionados à 
única ferramenta 100% brasileira que, concebida a partir de competências funcionais e comportamentais, 
permite a troca de informações sobre práticas de remuneração - com base em medidas quantitativas de 
conteúdos (pontos ) - tanto com empresas usuárias deste SISTEMA quanto com aquelas usuárias 
de outras metodologias internacionais utilizadas no país, bem como em preparar os participantes para 
refletirem sobre o posicionamento estratégico da gestão de remuneração (fixa, variável e benefícios) em 
suas empresas. 

O PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO foi estruturado mediante 
uma abordagem vivencial e participativa, que tem 
como base: 

Análise de casos 
Discussões orientadas 
Reflexões individuais e grupais 

Nosso objetivo é que os participantes internalizem e 
apliquem os conhecimentos e habilidades reunidas 
no PROGRAMA, no dia-a-dia de suas organizações. 

METODOLOGIA 

O valor abaixo, além da participação no PROGRAMA,  
inclui material didático, mas não inclui alimentação e 
estacionamento nos dias dos eventos. 
 
R$ 1.560,00 - dividido em duas parcelas, ou seja: 

R$ 780,00 - no ato da matrícula 
R$ 780,00 - 30 dias após a matrícula 

SOFTEX, ASSESPRO-PE&PB E SEPRO-PE: 10% desconto 
para Empresas Associadas 

 

Contate nossa equipe para mais informações. 

INVESTIMENTO 

Profissionais de RH que desejem ampliar seus conhecimentos relacionados aos temas do PROGRAMA; 

Profissionais de Remuneração que desejem aprofundar seus conhecimentos em ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE CARGOS com 
base em ferramentas universais de avaliação, tais como o SISTEMA  e outras utilizadas no  país;  

Profissionais que desejem ampliar sua visão do subsistema de remuneração e de sua integração tanto com a 
estratégia de RH (desenvolvimento, sucessão e atração) quanto desta com a estratégia geral da empresa. 

PARA QUEM 

CAPACITAÇÃO EM ANÁLISE, AVALIAÇÃO DE 
CARGOS E GESTÃO DE REMUNERAÇÃO 

Realização: 

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES: 

Juliana Braz  

(11) 5102-4460 
juliana.braz@wisdom.com.br 

LOCAL: 

SOFTEX - Rua da Guia, 142 - Recife - PE 
DATAS - TURMA 01: 

Módulo 1: 06/05/2017 
Módulo 2: 20/05/2017 
Módulo 3: 03/06/2017 
Módulo 4: 17/06/2017 
Não ocorrerão módulos avulsos 

FACILITADORES:  

Luiz Carlos Bueno - Diretor Geral 
Daniel Dantas - Gte. Soluções Info. Estratégicas 
Fernanda Oliveira - Coordenadora Informações 

 

CARGA HORÁRIA: 

32 horas 
04 Módulos de 08 horas 
Horário: Das 09:00 às 18:00hs 

 


