
 CONSULTORIA  

EM GESTÃO DE 

PESSOAS 

 TREINAMENTOS 

MENTORING, COACHING 

EXECUTIVO, DE 

CARREIRA E PESSOAL 

 AVALIAÇÃO DE 

PERFIL   

COMPORTAMENTAL 

PESQUISA  

DE CLIMA 

 PALESTRAS 

DESENVOLVIMENTO 

DE LIDERANÇAS 



MISSÃO: 
 

Oferecer soluções 
criativas e eficazes para 

as organizações, 
contribuindo com o 

desenvolvimento das 
pessoas para que se 

tornem cada vez 
melhores na 

consecução dos seus 
objetivos. 



VISÃO:  
 

Ser reconhecida até 2022 
como a melhor consultoria 

em desenvolvimento 
humano e organizacional do 

norte do Paraná. 



VALORES:  
 

- Compromisso com os 
resultados 
- Respeito às pessoas 
- Transparência 



O QUE FAZEMOS: 
  

ASSESSORIA JURÍDICA TRABALHISTA 
 

DESENVOLVIMENTO DE LIDERANÇAS 
 

PALESTRAS E TREINAMENTOS 
 

PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

  

COACHING EXECUTIVO 
 

COACHING DE CARREIRA 
 

COACHING VOCACIONAL 
 

LIFE COACHING 

 

AVALIAÇÃO DE PERFIL COMPORTAMENTAL 
 

ESTRUTURAÇÃO DA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 
 

PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS 
 

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO  (Cargos Gerenciais, Administrativos e Técnicos) 



ASSESSORIA JÚRÍDICA TRABALHISTA 

Assessoria preventiva, revisão 
de procedimentos de rotinas 
trabalhistas e/ou do 
contencioso da empresa. 
 



DESENVOLVIMENTO DE LIDERANÇAS 

Voltado para líderes em começo de carreira, profissionais que estão 
em vias de assumir cargos de liderança ou para aqueles que 
querem desenvolver ou reciclar seus conhecimentos no tema. 



PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

Contribuições da Pesquisa de Clima: 
 
• Alinhamento da cultura com as ações efetivas 

da empresa; 
• Promoção do crescimento e desenvolvimento 

dos colaboradores; 
• Integração dos diversos processos e áreas; 
• Melhoria da comunicação; 
• Identificação de necessidades de 

treinamento e desenvolvimento; 
• Enfoque no cliente interno e externo; 
• Otimização das ações gerenciais, tornando-as 

mais consistentes; 
• Aumento da produtividade; 
• Diminuição do índice de rotatividade; 
• Criação de um ambiente de trabalho seguro; 
• Aumento da satisfação dos clientes internos e 

externos. 



AVALIAÇÃO DE PERFIL COMPORTAMENTAL 

Através de uma metodologia simples, precisa e cientificamente 
garantida, permite descrever e analisar o perfil 
comportamental das pessoas. Além disso, permite avaliar as 
demandas comportamentais de um cargo e gerar 
compatibilidades detalhadas aplicáveis nos distintos processos 
da área de gestão de pessoas.  



ESTRUTURAÇÃO DA ÁREA DE GESTÃO DE PESSOAS 

Implantação total ou parcial dos sub sistemas da área de Gestão de 
Pessoas: 
 
 

- Cargos e Salários 
- Benefícios 
- Recrutamento e Seleção 
- Treinamento e Desenvolvimento 
- Avaliação de Desempenho 
- Pesquisa de Clima Organizacional 
- Saúde e Segurança do Trabalho 
 



PLANO DE CARGOS E 
SALÁRIOS 

Uma política eficaz de 
gestão de Recursos 

Humanos tem como um 
de seus instrumentos 

básicos de sustentação, 
um Plano de Cargos e 

Salários voltado para a 
valorização, 

desenvolvimento e 
crescimento profissional 

dos colaboradores, 
sempre com foco no êxito 

das estratégias da 
Organização. 



RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL 

Processo de Recrutamento e Seleção: 
  
 Triagem de candidatos  
 Entrevista preliminar (eliminatória)  
 Entrevista específica: individual, em grupo ou ambas  
 Avaliação de Perfil  
 Elaboração de Laudo 
  



 CONSULTORIA 

 TREINAMENTOS 

 COACHING 

 ASSESSMENT 

PESQUISA  

DE CLIMA 
 PALESTRAS 

Rua Senador Souza Naves, 771 – Sala 2 – Ed. Comercial Senador – Londrina-PR 
www.rmtreinamentos.com 

regina@rmtreinamentos.com 
Tel: (43) 99994-0705 


