
 

 

 

 

10% de 
desconto até dia 

12 de Junho 

o Reconhecer os benefícios de uma gestão integrada do talento 

o Enumerar e descrever as etapas da Gestão do Talento: definir o talento, medir 

o talento e concretizar o talento 

o Definir o talento e os critérios de elegibilidade 

o Selecionar as técnicas e metodologias de avaliação mais ajustadas para 

identificar e avaliar o talento para os diferentes papéis e funções existentes na 

organização 

o Explicar a importância estratégica do planeamento de sucessões 

o Utilizar a informação sobre o talento para gerir as carreiras e o planeamento das 

sucessões 

o Identificar várias intervenções para atrair, motivar e reter o talento 

GESTÃO DO TALENTO 
Conte com os melhores profissionais nos postos adequados 

2 dias de Formação Intensiva para: 

Inscreva-se já em 

 www.sapientzia.com 

contacto@sapientzia.com 

Telf.: 921018466

 Consulte os Preços Especiais para Equipas ou formato Incompany

Luanda, 26 e 27 de Junho de 2019 - Hotel**** Seminário Prático

Técnicas, Ferramentas e Programas para a

Preços Especiais para Equipas da 
mesma Empresa 

Disponível em formato à Medida

http://www.sapientzia.com
mailto:contacto@sapientzia.com
http://www.sapientzia.com
mailto:contacto@sapientzia.com
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Estimado/a Profissional, 

S-Training tem o prazer de lhe apresentar um Seminário único no qual trata de estruturar 
o processo sistemático de dirigir, gerir e desenvolver os Colaboradores de uma 
organização para que estejam no sítio adequado, no momento certo, com as 
capacidades necessárias, fazendo o correcto, com o custo ideal e tudo isto para alcançar 
os objectivos alinhados com a estratégia da organização. 

Num contexto volátil, complexo e de permanentes mudanças, o Talento converte-se num 
recurso escasso e numa vantagem competitiva evidente. As empresas e 
organizações estão a aperceber-se que os processos tradicionais de gestão de pessoas já 
não são suficientes para chegar às suas metas e tão-pouco cobrem as expectativas de 
desenvolvimento dos Colaboradores. 

Com este Seminário Prático e Interactivo, tratamos de consolidar as capacidades 
profissionais necessárias e dotar os Participantes das ferramentas-chave que lhes 
permitam desenhar e executar com êxito uma estratégia acertada de: 

GESTÃO DO TALENTO
Luanda, 26 e 27 de Junho de 2019 

Com a confiança que não vai querer faltar a este evento, despedimo-nos atentamente, 

A Direcção 

P.S. - Marque quanto antes o seu lugar num Seminário Único! 

 

Luanda, 26 e 27 de Junho
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Talento humano  e a Gestão de Talento Humano 

• O que é o talento 

• Porque é importante o talento 

• O que é a gestão do talento 

• Várias abordagens à gestão do talento 

• A nossa abordagem à gestão integrada do talento 

Desenvolvimento  de uma filosofia própria de 
Gestão e Retenção do Talento 

• A Gestão do talento em ambientes dinâmicos e competitivos 

• Planeamento estratégico da Gestão do Talento 

• Avaliação da função do Talento Humano 

• O Processo de Gestão do Talento:  

o definição do Talento 

o medir e avaliar o Talento 

o concretizar o Talento 

• A gestão do talento e o planeamento das sucessões 

• Importância estratégica do planeamento de sucessões 

• A motivação e o compromisso como variáveis críticas para o sucesso no planeamento 
de carreiras e de sucessões 

o Conceber e implementar planos de sucessão 

• Planeamento das sucessões, desenvolvimento de Colaboradores e retenção dos 
Talentos 

PROGRAMA 

Luanda, 26 e 27 de Junho
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Questões Práticas para a selecção de Talentos 

• Recrutamento de novos Colaboradores enfocado ao Talento  

• Selecção de pessoas 

• Instrumentos de Selecção 

o Pré-selecção de candidatos 

o Análise de CV 

o Questionários de Admissão 

o Entrevista de pré-selecção 

o O uso da grafologia 

o Provas de avaliação 

o Provas profissionais e técnicas de simulação 

o Testes de aptidões  

o Testes de personalidade Assessment Centre 

A análise de Postos na Gestão e Retenção do 
Talento 

• Análise de postos de trabalho (PT) 

o que passos dar 

• Design de PT 

• Avaliação do Desempenho 

• Banco de dados e sistemas de informação  

• Usos da informação da análise de PT 

• Orientação das pessoas 

PROGRAMA 

Luanda, 26 e 27 de Junho 
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Desenho de intervenções e de programas de 
Retenção do Talento 

• O papel da motivação e do engagement na retenção do Talento 

• A Formação de pessoas e de organizações 

• Programas de Remuneração 

• Programa de Incentivos 

• Benefícios e serviços 

• Segurança, Higiene e Qualidade de Vida do empregado 

Plano de Trabalho Individual (PTI) 

• Em função dos conhecimentos e ferramentas adquiridos cada Participante deve 

estabelecer o seu PTI. Neste Plano, cada Participante estabelece os seus próprios 

objectivos e formas de os alcançar, assim como atitudes a desenvolver e 

compromissos a assumir. 

Horário 
• Os Assistentes são recebidos no 1º dia às 8h00 

• Seminário tem início às 8h30, terminando às 17h00. 

• Almoço servido das 13h00 às 14h00. 

• Coffee breaks servidos às 10h30 e às 15:30 

PROGRAMA 

Luanda, 26 e 27 de Junho 
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As bases da Formação S-Training 
Os Seminários de S-Training brindam-lhe uma oportunidade única para o desenvolvimento das 
competências necessárias para a rentabilização máxima do seu trabalho diário. Por esse motivo 
baseamo-nos nos seguintes princípios: 

Temas Pertinentes e de Aplicação Prática e Imediata 

Todos os conteúdos desenvolvidos por S-Training têm como base uma completa 
investigação  das necessidades reais e quotidianas das organizações e pretendem 
fornecer-lhe as ferramentas necessárias para tornar mais produtivo e eficiente o seu 
trabalho diário. Todos os conhecimentos adquiridos podem ser de imediato postos em 
prática porque se passa do plano conceptual ao plano prático e operacional através dos 
exercícios, análises de caso, simulações. 

Participação e Interactividade 

É imprescindível que todos os assistentes participem de forma activa e positiva, criando a 
base da interactividade.  

Networking 

É importante conhecer profissionais com as mesmas necessidades e com experiências 
diferentes. Os Seminários S-Training são uma excelente oportunidade. 

Recursos Pedagógicos de alto Impacto 

As sessões de S-Training minimizam o método expositivo de conhecimento em detrimento 
do método vivencial, da aprendizagem através da experiência própria e partilhada. Por 
esse motivo muitas das sessões se baseiam em autoscopias, role-plays, simulações, 
análise de casos reais e trabalhos de grupo. 

Continuidade 

Acreditamos que a Formação não pode ser uma coisa isolada e por isso propomos e 
Elaboração de Planos de Acção Individuais, onde se traçam e definem atitudes e 
compromissos a assumir. 

Formadores de Referência 

Entendemos que a melhor formação só pode ser ministrada pelos melhores Formadores em 
cada área e por esse motivo seleccionamos os melhores Especialistas seguindo rigorosos 
critérios de Qualidade. Todos os Colaboradores de S-Training têm sólidos conhecimentos 
sobre os temas a tratar e uma experiência mínima de 15 anos que lhes permite abordar 
com exactidão qualquer tema relacionado com a Gestão do Talento 

Luanda, 26 e 27 de Junho
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Data e lugar de celebração 

Luanda, 26 e 27 de Junho de 2019 

Hotel **** 

Facturação 
Belas - Benfica Rua 6 Travessa 4  - Edifício TV 
Palanca - Luanda 

S-Training oferece descontos especiais a 
empresas que inscrevam 2 ou mais pessoas no 
mesmo evento. 

Para mais informação contactar  921018466

www.sapientzia.com 

contacto@sapientzia.com 

921018466 

Reserve a sua Participação Inscrição

O valor da inscrição inclui a documentação 
 almoços e os coffee breaks indicados no programa.

Certificado de Assistência 

Será entregue no último dia do Seminário um certificado de assistência a todos os Participantes que o 
solicitem. 

Cancelamento de Inscrições 

O cancelamento de uma inscrição deve ser comunicado por escrito até 5 dias úteis antes do início do evento e ser-lhe-á restituído 
o valor da inscrição excepto 20%, referente a gastos administrativos. Depois deste período não será possível a devolução do valor 
pago. No entanto, S- Training admite uma substituição à presença da pessoa inscrita. Qualquer substituição deve ser notificada 
por escrito até 48 horas antes do início do Seminário. 

A entrada no Seminário só é garantida se o pagamento da inscrição for efectuado antes da data de início do evento.

Preço 
Até 12 de Junho  

259.900 AKZ  
Depois de 12 de Junho 

279.900 AKZ  
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