
 

 

                                

ENTREVISTA DE SELEÇÃO POR COMPETÊNCIAS 
ON-LINE AO VIVO 

 
                 

            SOBRE O PROGRAMA: 
 

Preparar os participantes para conduzirem de forma respeitosa, ética e técnica uma entrevista de 

seleção por competências (presencial e on-line). 

Com o distanciamento social, as entrevistas on-line estão cada vez mais frequentes e ter 

ferramentas que facilitem este processo com qualidade é o que lhe ensinaremos neste curso.  
  

A QUEM SE DESTINA 
Direcionado à capacitação de profissionais que atuam como entrevistadores (RHs e líderes) que 

buscam por um treinamento focado e prático sobre entrevista de seleção por competências. 
 

METODOLOGIA 
Aulas ao vivo (pelo Zoom) com metodologia teórico/prático/vivencial. Serão conduzidos debates, 

dinâmicas de grupo, vitalizadores e simulações de entrevistas através de exercícios filmados. Este 

método visa levar os participantes à efetiva aprendizagem e consequente eficácia na sua prática. 

  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
  

❖ Entrevistar não é um dom, é pura técnica!  

 

❖ Você sofre da doença da madame Zoraide? Como conduzir uma entrevista com 

objetividade, foco e sem adivinhações; 

 

❖ Quais são as diferenças entre uma entrevista presencial e online?  

 

❖ Como conduzir uma entrevista presencial e online de forma respeitosa, ética e 

humanizada; 

 

❖ Cuidados técnicos e éticos (antes, durante e após) uma entrevista presencial ou online. 

 

❖ Usando com eficácia a tecnologia a nosso favor nas entrevistas online (exercícios práticos). 

 

❖ O elemento intuição, onde e quando se utiliza em uma entrevista por competências? 

 

❖ Definição do CHA (Conhecimentos, Habilidades e Atitudes); 

 

❖ Atitudes do Entrevistador; 

 

❖ Definição dos Indicadores Comportamentais; 



 

 

 

❖ Formação do Perfil de Competências Cargo/Função; 

 

❖ Ferramenta STAR; 

 

❖ Planejamento e Roteiro de Entrevista; 

 

❖ A elaboração de perguntas; 

 

❖ Guia prático com 150 perguntas de seleção por competências; 

 

❖ Exercícios práticos (simulações de entrevistas filmadas). 

  

DATAS: 24 e 26/08 e 01, 03 e 09 de setembro de 2020. 

 

HORARIO: 15h00 às 18h00 (10 minutos de intervalo). 

 

CARGA HORARIA: 15 horas 

 

INCLUSO: Apostila digital com 150 perguntas de seleção por competências e certificado. 

 

LOCAL: Online (aulas ao vivo pelo Zoom). 

 

INVESTIMENTO: 6x R$ 104,00 – Total - R$ 624,00   

  

   

FACILITADORA: VANUSA CARDOSO 

Psicóloga - CRP 12/05467, Master Coach, Certificadora Extended 

DISC®, Especialista em Consultoria, Instrutoria Empresarial, 

Constelações Sistêmicas, Processos Grupais de Liderança e uma 

apaixonada pelo que faz. 

  
• Professora da Fundação Fritz Muller (em Blumenau/SC). 

• Co-autora do livro Liderança de Dentro pra Fora: O Poder do 

Autoconhecimento, distribuído em mais de 60 países em 

parceria com a empresa finlandesa Extended DISC® e 

Editora Leader.  

• Certificadora da ferramenta científica de Autoconhecimento 

Extended DISC® em Santa Catarina. 

• Idealizadora e criadora do PDL Coach (Programa de Desenvolvimento de Líderes) que foi 

considerado em 2016 Case de Sucesso em Inovação na Google Brasil. 

• Indicada 2 vezes ao Prêmio ACIF Mulheres que fazem a diferença em Santa Catarina e 

reconhecida em 2019 pelo programa Empresários de Sucesso da Band News como Coaching 

referência em Santa Catarina. 

• Atua há 20 anos na área de desenvolvimento humano, já atendeu 131 empresas (em todo 

Brasil de pequeno, médio e grande porte), formou mais de 1.700 líderes, atendeu 

individualmente mais de 180 executivos e treinou e palestrou para mais de 5.000 pessoas. 

• Instrutora e responsável técnica do Programa de Formação de Facilitadores de Coaching 

Group do grupo ConexãoRHdobem. Este grupo nasceu no período da pandemia com o 

https://www.vanusacardoso.com.br/inovacao/pdl-coach-case-de-sucesso-google/
https://www.linkedin.com/company/conex%C3%A3o-rh-do-bem/


 

 

propósito genuíno de ajudar de forma voluntária pessoas que estão 

desempregadas,  precisando de suporte e acolhimento. É uma rede unida, com mais de 200 

pessoas voluntárias, de vários locais do Brasil e com um único objetivo: dar suporte e apoio 

para pessoas que quiserem receber nossa ajuda! 

 

 

ALGUNS DOS NOSSOS CLIENTES: 

 

 
 

Obs. É necessário o preenchimento do número mínimo de participantes para a realização do curso. Caso 

não seja preenchido, a coordenação reserva-se o direito de não abrir a turma. 

 

Para mais informações entre em contato  

47 3057.8001 ou cursos@fundacaofritzmuller.com.br 

 

mailto:cursos@fundacaofritzmuller.com.br

