Essentials de Competências
para Seleção
O Relatório Caliper Essentials de Competências para Seleção combina percepções sobre o estilo de
trabalho de um indivíduo com uma análise profunda da sua dinâmica de personalidade em relação a
uma Família de Cargos Caliper validada cientificamente. O relatório lança luz sobre os pontos fortes e
desafios que o indivíduo provavelmente enfrentará nas competências exigidas pela função e fornece
conteúdo valioso que pode ser usado na próxima fase do processo de contratação. Ele utiliza todas as
56 competências medidas pelo Perfil Caliper e inclui uma pontuação que demonstra o nível de
adequação à uma Família de Cargos específica, visão geral das competências, perguntas para
entrevista comportamental e dicas para o gestor.

Funcionali- • Fornece o nível de adequação de acordo com a família de cargos validada
• Apresenta os comportamentos naturais e comportamentos a investigar do
dades
•

candidato
Inclui perguntas para entrevista comportamental

•

Inclui dicas para o gestor alavancar o desempenho do candidato se contratado

•

Inclui uma representação gráfica das competências do indivíduo, pontos fortes
para se apoiar, possíveis desafios, preferências e potenciais estressores

Beneffícios • Utiliza a ciência de avaliação da Caliper, juntamente com uma

família de cargos validada cientificamente, compreensão do cargo
específico do cliente e da cultura da empresa para apresentar a
recomendação

•

Ajuda a criar critérios consistentes para seleção, treinamento e
desenvolvimento

•

Funciona de forma eficaz para qualquer cargo, desde os níveis
básicos até funções seniors

•

Oferece perguntas para entrevista comportamental
individualizadas para investigar melhor o potencial de um
candidato

Melhores
Usos

•

Para clientes que desejam uma análise especializada do
candidato em relação a uma Família de Cargos Caliper

•

Para clientes que desejam o rigor científico obtido ao
selecionar uma família de Cargos validada cientificamente
pela Caliper

•

Para qualquer cargo, em qualquer contexto, de
profissionais em funções administrativas, a enfermeiras,
educadores e profissionais em funções de vendas e
marketing

Onde pessoas descobrem seu potencial

Disponível em mais de 50 famílias de cargos validadas
cientificamente
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