ESCOLA DE LÍDERES
Curso voltado para capacitação
de Liderança em 4 módulos.

QUEM SOMOS
EMPRESA ESPECIALIZADA NAS ÁREAS
CLÍNICA E ORGANIZACIONAL.
FORMADA POR PSICÓLOGOS,
PROFISSIONAIS AFINS DA ÁREA DE
SAÚDE, RECURSOS HUMANOS E GESTÃO
DE PESSOAS.

Tópicos

- Técnica de Feedback
- Comunicação Assertiva
- Vendas
- Motivação
- Gestão da Mudança
- Trabalho em Equipe
- Plano de Ação /Campanha Motivacional
-Desenvolvimento de Pessoas
-Inteligência Emocional

PROCESSO DE RECRUTAMENTO E
SELEÇÃO DE PESSOAS

SERVIÇOS
Serviços personalizados de acordo com a
necessidade de cada Cliente.

Os Processos são padronizados do inicio ao fim com avaliação
técnica, de perfil e comportamental.

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
A avaliação de desempenho é uma ferramenta da gestão
de pessoas que visa analisar o desempenho individual
ou de um grupo. É o processo pelo qual as organizações
avaliam o desempenho e desenvolvimento do
empregado no cargo. As principais formas de avaliação
são:
Autoavaliação, Avaliação top-down, Avaliação 360 graus e
Avaliação de desempenho por competências.

CONTATO
E-mail: clinica.humanamentedf@gmail.com
Telefone: (61) 3358 40 36 / (61) 98181 54 64/
(61) 98440 52 85
Site: www.clinicahm.com.br
Endereço: CSB 02 – Lote 1/ 4 Torre B
Sala 532 Alameda Shopping
Taguatinga Sul –DF

SAÚDE NO TRABALHO
- SIPAT: É uma Semana Interna de Prevenção de
Acidentes de Trabalho, onde toda a empresa que tem uma CIPA –Comissão
Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, organiza uma semana especial
com foco em mostrar e conscientizar os funcionários sobre quais são os atos
de segurança
necessários nos locais de trabalho que podem ser fundamentais para a
realizações dos trabalhos de forma segura.
- DIÁLOGO DE SEGURANÇA NO TRABALHO: São conversas temáticas e dirigidas
que focam a proteção dos colaboradores onde todos interagem numa conversa
de aprendizagem e aprimoramento numa construção de troca de
conhecimento.
Tratando-se de um diálogo, todos presentes podem participar relatando suas
vivências, dificuldades, tirarem suas dúvidas e assim ajudarem a construir novas
metodologias seguras de trabalho. Os debates salientam a necessidade de
reconhecerem os riscos e as conseqüências,assim como as devidas
prevenções.
- APOIO PSICOLÓGICO: Individual ou em Grupo

TERCEIRIZAÇÃO DO RH

O mundo já não é o mesmo, hábitos precisaram ser repensados, rotinas de trabalho foram
adaptadas e com a crise global percebemos a necessidade de cortar gastos ao mesmo
tempo em que é fundamental se destacar no mercado
competitivo.
Pensando nisso a Clinica Humanamente desenvolveu um programa de terceirização de RH
onde os empreendedores podem manter o foco em sua atividade principal e nós
garantimos o desenvolvimento do seu negócio mais precisamente do seu capital humano.
A opção de terceirizar o RH é ideal para as empresas que precisam reduzir custos visto que
o terceirizado é um trabalhador que não tem vínculo empregatício com a empresa para a
qual presta serviços, aproveitar o espaço físico, Equipe qualificada e programas tecnológicos
de ultima geração.

PLANOS DE
SERVIÇOS
MENSAIS OU POR ENTREGA

