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A GERIR GENTE respeita a profissão de Gestão de 

Pessoas, por isso, atua ao lado de profissionais regulares 

nos seus respectivos Conselhos. Trabalhamos com 

Grandes parceiros e nos Associamos a Grandes 

Instituições.

Empresa Registrada no  
CRA/SC Sob. Nº 3161

Associada



Alguns Clientes que ja atendemos
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Treinamento & 

Desenvolvimento
Recrutamento & Seleção 

06 07

O processo de Recrutamento & Seleção 

desenvolvido pela  oferece Gerir Gente

um modelo diferenciado do mercado. 

Nossa  elabora cada metodologia

processo levando em consideração a 

necessidade de cada empresa, conforme 

cada cargo, tendo um olhar focado nos 

conhecimentos, competências técnicas e 

comportamentais. 

Nossos profissionais são registrados em 

seus respectivos conselhos (CRA/SC e 

CRP/SC) e atuam de  em forma criteriosa

cada avaliação, apresentando anos de 

experiência em atividades de R&S, em 

busca de candidatos (as) com as 

qualificações necessárias para o 

desempenho de cada função e que 

este jam al inhados aos va lores 

institucionais. 

Algumas das áreas de expertise

Indústrias

Transportes

Tecnologia da Informação

Comercial

Administrativas

PCD (Pessoa com Deficiência)

Gerenciais

Varejo

Oferecemos soluções em formatos de 

treinamentos , bem como em in company

formato de cursos livres, reconhecido 

pelo MEC de acordo com a Lei nº. 

9394/96, o Decreto nº. 5.154/04 e a 

Deliberação CEE 14/97 (Indicação CEE 

14/97) . 

Baseado nas necessidades de sua 

empresa, construímos o material e 

conteúdo alinhado a cada demanda, a 

cada empresa e a cada público. 

Para Semana de prevenção de acidentes, 

o f e r e c emo s  um  c a t á l o go  d e  

Treinamentos voltados para Saúde e 

Segurança do Trabalhador. 

Alguns dos nossos serviços de 

Treinamento In Company:

SIPAT - Temas de saúde do Trabalhador,  

Saúde Mental, Comportamento Seguro e 

outros.

Atend imento -  Recepc ion i s tas ,  

v e n d e d o r e s ,  a d m i n i s t r a t i v o s ,  

operacionais

Motivacionais - Equipes em gerais

Liderança - Desenvolvimento de 

habilidades comportamentais com foco 

em liderança

Curso Básico de Departamento Pessoal

Curso de Cargos e Salários

Curso de recrutamento e seleção com foco em competências

 
Alguns dos nossos Cursos Livres



Quem Somos? Nossos Serviços
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A  Consultoria e Treinamentos Gerir Gente

em Gestão de Pessoas é uma instituição 

especializada em processos de Recursos 

Humanos. Atua na prestação de serviços 

nos mais diversos subsistemas de RH, 

promovendo uma escuta de cada 

demanda, de cada Cl iente , e ,  

desenvolvendo propostas com soluções 

para cada necessidade. Nossa equipe é 

devidamente registrada nos Conselhos 

de  e . Administração Psicologia

Entendemos de Pessoas e Atendemos de 

forma Humanizada. 

Acreditamos que qualquer empresa pode 

se tornar um excelente local para se 

trabalhar. Acreditamos no potencial 

humano potencializado quando  com 

foco em suas competências. Acreditamos 

que a   e que educação transforma

treinamentos permitem a  de constituição

seus Colaboradores. Acreditamos na 

transformação de ambientes de trabalho.

No que Acreditamos?

Se tornar em Joinville referência em 

Consultoria de Gestão de Pessoas, 

através de um atendimento , humanizado

atuando com  responsabi l idade,

compromisso qualidade e , bem como na 

promoção de serviços alinhados às 

necessidades de cada Cliente.

Missão

Ser reconhecida na cidade de Joinville em 

soluções para Gestão de Pessoas.

Visão

Humanização

Compromisso

Qualidade

Atendimento

Pluralidade 

Transparência

Valores

São mais de dez anos de experiência nos mais diversos subsistemas de 

RH. Oferecemos uma variedade de soluções de Recursos Humanos para 

sua empresa. Nas próximas páginas apresentamos de forma breve cada 

serviço.



Avaliação Psicológica Awareness
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A Avaliação Psicológica é composta pela 

aplicação dos e pela testes psicológicos 

realização de entrevistas feitas 

individualmente. O resultado desta 

avaliação é fornecido através da 

elaboração de um parecer psicológico, 

cujo modelo é definido pela contratante, 

a partir da necessidade e prioridade da 

empresa.

Os tipos de documentos são:

Parecer Mapeamento de Habilidades e 

Competências: O benefício da 

ferramenta Mapeamento de Habilidades 

e Competências Para o negócio está na 

poss ib i l idade de conhecer  as  

características, habilidades e atitudes de 

cada colaborador frente ao perfil da 

empresa como um todo e ao perfil do 

cargo ocupado. Com essa ferramenta, 

decisões criteriosas em relação à 

retenção e ao desenvolvimento dos 

colaboradores poderão ser implantadas 

de forma alinhada aos objetivos 

estratégicos da empresa e das equipes.Parecer Objetivo: Consiste da avaliação 

das aptidões testadas, expressa nas 

categorias Superior, Média Superior, 

Média, Média Inferior e Inferior e 

conclusão simples sobre o candidato 

considerado favorável ou não ao 

exercício da atividade proposta.

Parecer Analítico: Consiste da mesma 

avaliação e classificação descritas, mas a 

síntese das qualificações intelectuais é 

uma descrição mais detalhada dos 

aspectos de personalidade.

O sofrimento humano aflige Pessoas e a Sociedade de modo geral. 

Acreditamos que um  se faz necessário para que Pessoas olhar humanizado

tenham um espaço para falar e de escuta. Empresas trabalham com Pessoas 

e com isso, se deparam também com , principalmente sofrimento humano

quando eventualidades ocorrem na vida das Pessoas. O espaço de awareness 

é este ambiente de e direcionamento, para que assim, empresas acolhimento 

possam atender seus Colaboradores de forma humanizada e tenham um 

local para direcioná-las sempre que identificado possíveis demandas 

emocionais. 



Universidade Corporativa Pesquisa de Clima 

Organizacional
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 Com mais de dez anos de experiência em 

Univers idades Corporat ivas em 

ambientes , oferecemos serviços Moodle

com todas etapas que norteiam um 

projeto de Universidade Corporativa, ou 

seja, desde da escuta da demanda, da 

elaboração do projeto, da instalação e 

cu s tom i za ção  do  l a you t ,  da s  

configurações dos parâmetros de 

administração, do treinamento da equipe 

e de soluções em suporte de 

funcionalidades.

Acreditamos que qualquer empresa pode 

implantar uma  Universidade Corporativa

em ambiente Moodle, mas para isso, se 

faz necessário conhecer e entender cada 

etapa e tipos de ambientes que 

permitirão a construção de trilhas de 

aprendizagens e cursos. 

Dentre os Serviços estão

Customização

Implantação e Instalação

Escuta da Demanda

Consultoria de Implantação

Elaboração de Trilhas de Aprendizagem

Treinamento para equipes de RH e 

Gestores

Suporte Técnico

Trabalhamos com uma metodologia 

referenciada  na construção, aplicação e 

análise de Pesquisas de Clima 

Organizacional.  Trabalhos com modelos 

de questionário Online e Físico, que 

permitem a aplicação e tabulação dos 

resultados. Dispomos de profissional 

neutro para deslocamento até sua 

empresa, de modo a garantir uma 

aplicação com maior possibilidade de 

respostas sinceras. 

Nosso relatório apresenta resultados por 

variáveis, por pergunta e pelo índice de 

s a t i s f a ç ão  ge r a l ,  b em como ,  

apresentamos uma análise e discussão 

dos resultados. 

  

Dentre os Servços estão

Relatório com análise de discussões

Construção do questionário online com 

as perguntas baseadas em variáveis

Tabulação

.

Escuta da Demanda

Aplicação com profissional imparcial

Construção do questionário físico com as 

perguntas baseadas em variáveis

Consultoria na escolha e definição das 

variáveis de análise



Cargos & Salários SIPAT
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Nossa experiência em empresas 

multinacionais e nacionais nos permite 

expertise na construção de projetos de 

cargos e salários totalmente alinhado às 

melhores práticas. Sua empresa não 

possui tempo para atualizar as descrições 

de cargos? Temos um serviço próprio 

para esta demanda. 

Atuamos na elaboração e revisão de 

descrições de cargos, disponibilizando de 

profissional para coleta de dados em sua 

empresa, bem como na pesquisa salarial. 

Atuamos com metodologia de sistema 

de pontos comparação binária e . 

Conforme a necessidade da empresa, 

desenvolvemos  para descr ições

ambientes virtuais em HTML e PHP. 

permitindo  consultas, edições e 

exclusões online, conforme permissões. 

Elaboramos planos de cargos e salários 

baseados em meritocracia. 

 

 O serviço é oferecido por membro 

registrado  no CRA/SC, autorizado 

assinar documentos de PCS. Nosso 

diferencial além de atender entendendo, 

é oferta de um sistema de gestão de 

cargos, em ambiente virtual, tornando o 

PCS de fácil de acesso e totalmente 

digital.

Dentre os Servços estão

Plano de Cargos e Salários

 Análise de Cargos

Classificação de Cargos

 Elaboração de questionário de entrevista 

de função

Pesquisa Salarial

 Descrição de cargos

Política Salarial

Desenvolvemos diversos temas de 

treinamentos e palestras para semana da 

SIPAT - Semana Interna de Prevenção de 

Acidentes. 

Temas que envolve segurança, prevenção 

e saúde mental do trabalhador. 

Oferecemos os eventos em modalidade 

InCompany, em nossas estruturas ou em 

formato EAD.

Dentre os temas, listamos alguns:

Ÿ Saúde do Homem

Ÿ Segurança como estilo de Vida

Ÿ Motivação

Ÿ Doenças Sexualmente Transmissíveis

Ÿ Saúde da Mulher

Ÿ Meio Ambiente

Ÿ Direção Defensiva

Ÿ Ergonomia

Ÿ Sustentabilidade

Ÿ Trabalho em Equipe

Ÿ Tabagismo

Ÿ 5s

Ÿ Atendimento ao Cliente

Ÿ Primeiros Socorros

Ÿ Qualidade

Ÿ Depressão & Ansiedade

Ÿ Doenças Ocupacionais

Treinamentos com carga horária de 2h a 

4h.A metodologia envolve dinâmicas em 

g r u p o ,  a t i v i d a d e s  l ú d i c a s  e  

desenvolvimento de conteúdos.  

Oferecemos certificados para todos os 

cursos. 
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Rua Dona Francisca, nº 364, sala 

101 B, Centro, Joinville - SC 

Levillage Business & Coworking.

Nosso Endereço

47 3305-5463

Telefone Comercial

47 9846 9-9600

Whatsapp

www.gerirgente.com.br

Site

comercial@gerirgente.com.br

E-mail

Redes Sociais

CNPJ

Razão Social: Gerir Gente 

Consultoria e Treinamentos em 

Gestão de Pessoas Ltda

CNPJ: 35.686.399/0001-90

Contato

14

Segurança e Saúde do Trabalhador

Primeiros Socorros

CIPA

Oferecemos também treinamentos 

voltados para Segurança e Saúde do 

Trabalhador.

NR 05

Conheça alguns deles

NR 06

NR 07

NR 09

NR 20

Direção Defensiva

Desenvolvemos treinamentos em 

formato InCompany ou nas estruturas da 

Gerir Gente.  
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