FORMAÇÃO DE
CONSULTORES DE RH

CONSULTORES DE RH
Apresentar o papel do profissional de
Recursos Humanos no cenário empresarial
contemporâneo para a identificação de ações
de intervenções relevantes tangentes ao
capital intelectual para estruturar e consolidar
um RH Estratégico. Os temas serão abordados
através de metodologia expositiva e
realizados também estudos de casos Recursos
Humanos para estudos e discussões aprofundadas individualmente e em grupos.
conceitos, modelos e estratégias adotadas por algumas organizações que implantaram
o modelo de consultoria interna de RH com sucesso; para atuarem como consultores
internos de Recursos Humanos; Identificar e aplicar métodos e soluções, fornecendo
ferramentas práticas para diagnósticos e intervenções.

DATA, HORÁRIO E LOCAL
Data: Início dia 14 de Maio de 2022
Término: 29 de Junho de 2022
Turmas na Semana e nos Sábados
Horário: 18:30 às 21:30 (quarta-feira)
Horário: 08:30 às 17:30 (sábado)
Semana: 18:30 às 21:30
Sábado: 08:30 às 17:30
08 encontros
Quartas-feiras e Sábados
Local: Rua Coronel Anizío Rodrigues Coelho, 450 – 1° andar- Boa Viagem, Recife – PE
Próximo a Paladaria e ao lado do Empresarial Crystal Trade Center

Agenda do curso:
Maio – 14, 18 e 28
Junho – 08, 11, 15, 22 e 29

Agenda do curso:
1- LIDERANÇA ESTRATÉGICA- 8hs - Edson
2- FERRAMENTAS DE GESTÃO – 3hs - Edson
3- RECRUTAMENTO & SELEÇÃO – 8hs - Edson
4- AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - 3hs - Roberto
5- DISC – 8hs - Willian
6- ACOMPANHAMENTO E ANÁLISE DE FOLHA - 3hs - Roberto
7- TREINAMENTO & DESENVOLVIMENTO- 3hs - Edson
8- MÉTODO DE CONSULTORIA- 3hs - Edson

14/05 - Sábado- O dia todo
18/05 - Quarta-feira-Noite
28/05 - Sábado- O dia todo
08/06 - Quarta-feira- Noite
11/06 - Sábado- O dia todo
15/06 - Quarta-feira- Noite
22/06 - Quarta-feira- Noite
29/06- Quarta-feira-Noite

OBJETIVO DO CURSO
Demonstrar técnicas para o desenvolvimento de projetos e planejamento de RH;

DIRECIONAMENTO PROFISSIONAL
Profissionais de recursos humanos que atuam ou desejam atuar como consultores
internos.

CARGA HORÁRIA
40 Horas Aula

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Módulos
1.
2.
3.
4.
5.

LIDERANÇA ESTRATÉGICA- 8hs
DISC – 8hs
TREINAMENTO & DESENVOLVIMENTO- 3hs
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - 3hs
FERRAMENTAS – 3hs
6. RECRUTAMENTO & SELEÇÃO – 8hs
7. ACOMPANHAMENTO E ANÁLISE DE FOLHA - 3hs
8. MÉTODO DE CONSULTORIA- 3hs

FACILITADORES
Edson Xavier - Diretor da MPE Treinamento e Consultoria; Consultor
empresarial O Palestrante de grande atuação em Pernambuco, com
mais de 2.800 treinados, contratado por grandes empresas. Gestor de
logística de uma grande multinacional, tais com Grupo Cornélio
Brennand, Coca Cola e Ambev com mais de 600 liderados. Especialista
em Gestão de Pessoas, Liderança & Motivação; MBA em Logística
Empresarial; Certificado em metodologia de projetos, Identificação e análise de
problema; Formação em Liderança estratégica, certificado por Harvard Business;
Mestrando em Direção Estratégica de Marketing.

Willian Andrade

– Administrador de Empresas, Especialista em

desenvolvimento de Pessoas, MBA em gestão de Pessoas; Consultor
Comportamental DISC; Formação em Coaching; Experiência na área há
mais de 12 anos; Expertise em Gestão por Competências e
Desenvolvimento de Lideranças; Conhecimento em auditorias de
ISO9001; Definição e acompanhamento de metas de performance; Contratações para a
área de negócio (foco no cliente interno);

Roberto Monteiro

- Gestor de Gente e Palestrante, Graduado em
Direito pela Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP), com
especialização em Gestão Estratégica de Pessoas pela Faculdade dos
Guararapes (UNIFG), MBA em Liderança, Inovação e Gestão 4.0 pela
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), além de
especialização no curso de formação de dirigente pela Fundação Dom
Cabral, profissional com mais de 17 anos de experiência como gestor nas
áreas de Recursos Humanos, Departamento de Pessoal, SESMT e Direito
Trabalhista, tendo atuado nos segmentos em empresas de terceirização de mão de obra,
vigilância patrimonial, varejo, prestação de serviços, transportadoras e em multinacional, líder
na área ambiental.

INVESTIMENTO
Inclui: Material Didático enviado por email após o curso e Certificado.
R$ 850,00 até o dia 31/03
R$ 1.000,00 até o dia 20/04
R$ 1.250,00 até o dia 14/05
Você Ganha:
 Treinamento com Especialistas de Mercado
 Certificado MPE
 Capacitação para o Mercado

RESERVAS E INSCRIÇÕES
Solicite sua ficha de inscrição via e-mail, preencha e nos envie para garantir sua vaga.
Efetuar o pagamento através de:


Depósito no MPE 197 - Stone Pagamentos- Agência: 0001- Conta corrente: 123746-0
MPE TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA- 17.658.085/0001-00 Boleto ou cartão –
pode ser também através do nosso site www.mpetc.com ou solicitado pelo e-mail
mpetc@mpetc.com.

CONTATO




(81) 3423.2729
(81) 9466-2386
(81) 9466-6338

IMPORTANTE









A vaga do participante no evento somente será reservada e concretizada no sistema
após a devida comprovação de pagamento pela instituição financeira.
O evento poderá ser adiado ou cancelado por falta de quorum mínimo estabelecido pela
organização.
Em caso de cancelamento ou adiamento pela organização, o participante inscrito
poderá solicitar devolução do valor pago pela inscrição.
Em caso de não comparecimento, o valor pago pela inscrição não será devolvido.
Em caso de desistência, o CANCELAMENTO de uma inscrição somente poderá ser
realizado mediante solicitação por e-mail com no mínimo três (3) dias de
antecedência, o participante terá direito ao reembolso de 80% do valor pago. Se não
informar com até 3 dias de antecedência sobre sua desistência, o participante pagará
o custo completo do evento.
Poderá ficar com o crédito do valor pago para utilizar em troca por inscrição em outro
evento de igual valor, a seu critério
A ausência ou atraso do participante no dia do evento, sob qualquer hipótese, não
dará direito à bonificação, a desconto ou à transferência de inscrição.

O Grupo MPE
A MPE Treinamento e consultoria é uma empresa focada em consultoria e treinamento
desde 2010 com foco em treinamentos rápidos e práticos.
Contamos com uma equipe de especialistas/palestrantes com alto nível de formação e
experiência profissional atuando ou/com passagem em grandes empresas.
Nossos treinamentos e palestras são direcionados a alunos que desejam conhecer o
funcionamento das grandes empresas.
Com o perfil diferenciado do mercado, a MPE garante viabilidade operacional com foco
nos custos, nos prazos e na satisfação dos clientes/parceiros.
Por que escolher MPE?

Referência no mercado de PE;
Mais de 10 anos qualificando pessoas;
Mais de 50 mil alunos já foram treinados pela MPE;

Mais de 1000 empresas investiram em seus colaboradores conosco;
Temos profissionais especialistas e atuantes no mercado;
Divulgamos vagas de emprego;
Geramos Network durante e pós curso;
Todos os cursos têm, material de apoio e certificado;
Oferecemos também cursos personalizados para sua empresa no formato INCOMPANY

