GESTÃO DE PESSOAS

CONTRATOS DE TRABALHO (PJ)
Carga horária: 3 horas
Sinopse: O curso “Contratos de Trabalho” enfoca precisamente a contratação e a rescisão
do contrato de trabalho do empregado. Formas de contrato e documentação exigida para
atender a legislação trabalhista. Motivação e gestão de pessoas são assuntos que permeiam
toda a orientação ao empreendedor sobre como contratar e demitir seus empregados.
Objetivo: Orientar os empreendedores sobre o cumprimento da legislação trabalhista e o
fortalecimento dos vínculos empregatícios. Levar o empreendedor a refletir sobre sua
prática diária e esclarecer as rotinas contratuais e rescisórias de uma empresa. Discutir
políticas que objetivam o crescimento da empresa e de seus funcionários.

DEPARTAMENTO PESSOAL NA PRÁTICA (PJ)
Carga horária: 3 horas
Sinopse: O curso “Departamento Pessoal na Prática” aborda a relação e os processos
trabalhistas. O empreendedor conhece as leis, identifica e calcula todos os itens da folha de
pagamento de pessoal da sua empresa. Dessa forma, o empresário consegue sanar suas
principais dúvidas e agir conforme a legislação, além de zelar pela segurança dos
empregados e saúde financeira da empresa.
Objetivo: O objetivo deste curso é proporcionar aos participantes conhecimentos teóricos
e práticos necessários para o bom desempenho da rotina do Departamento Pessoal. O curso
leva o empreendedor a compreender a importância de calcular corretamente os registros
na folha de pagamento assim como os encargos sociais e benefícios, além de sensibilizá-lo
sobre os direitos dos empregados.

EQUIPE MOTIVADA (PF)
Carga horária: 3 horas
Sinopse: O curso “Equipe Motivada” trata do papel do empreendedor na liderança de
equipe e os desafios para fortalecer a equipe e as relações de trabalho internas e externas
a empresa. Demonstrar que a adoção de uma postura favorável pode fortalecer as relações
do seu grupo de trabalho e gerar resultados positivos para a empresa.
Objetivo: O objetivo do curso é orientar os empreendedores de como fortalecer as relações
do seu grupo de trabalho para alcançar melhores resultados.

INVESTIMENTO EM PESSOAS (PJ)
Carga horária: 3 horas
Sinopse: O curso “Investimento em Pessoas” busca apresentar ao empresário que lidera a
sua equipe de trabalho como investir nas pessoas em sua empresa.
Objetivo: Proporcionar aos empresários de micros e pequenas empresas o conhecimentos
de como investir em sua equipe de trabalho ao compreender que ela é o seu maior
patrimônio na geração dos resultados da empresa.

LIDERE SUA EQUIPE (PJ)
Carga horária: 3 horas
Sinopse: Ao acompanhar as histórias de alguns empresários, o participante irá desenvolver
estratégias que proporcionarão condições adequadas para a motivação da sua equipe de
trabalho. Os exemplos ajudam o participante a refletir sobre os processos de mudança na
empresa. As atividades ajudarão a adotar estratégias de comunicação mais eficazes que um
líder pode utilizar para minimizar as resistências e dúvidas em sua equipe de trabalho.
Objetivo: Apresenta o conceito e os estilos de liderança. O participante desenvolve a
competência para motivar a sua equipe de trabalho. Identifica e adota estratégias de
comunicação mais eficazes que um líder pode utilizar para minimizar as resistências dos
colaboradores. Aponta os fatores de motivação para criar o ambiente propício visando o
desenvolvimento do grupo e o crescimento da empresa.

NEGOCIAÇÃO (PJ)
Carga horária: 3 horas
Sinopse: O curso “Negociação” propõe ao participante uma análise dos aspectos envolvidos
na negociação e na postura adequada que deve ser tomada pelo empreendedor. São
apresentados os diferentes perfis de negociadores e exemplos de diversas estratégias de
negociação. O empreendedor será estimulado a identificar seu próprio perfil de negociador
e, desta forma, será capaz de definir as estratégias adequadas para se tornar um negociador
de sucesso.

TORNE-SE UM LÍDER (PJ)
Carga horária: 3 horas
Sinopse: O curso “Torne-se um Líder” estimula o autoconhecimento do empreendedor,
dando ênfase na autoanálise, na sua disciplina e autocontrole, com o intuito de aprimorar o
gerenciamento da equipe de trabalho. O participante conhecerá vários casos de
empresários do estado de São Paulo a fim de conhecer o perfil de um líder eficaz.
Objetivo: Exercitar a autoanálise do comportamento do empreendedor como líder de uma
equipe. Aprimorar o controle do tempo, o gerenciamento de pessoas, o diálogo em público,
a tomada de decisões, a administração de conflitos e a delegação de tarefas. Apontar as
mudanças necessárias para se tornar um líder eficaz.

