
Avaliação da
Empregabilidade

Organizações de sucesso se asseguram que elas estão 
contratando a pessoa certa para cada cargo. Este primeiro 
passo leva a uma maior produtividade, rotatividade 
reduzida, empregados mais engajados e melhor 
lucratividade. O relatório de Avaliação da Empregabilidade 
é uma ferramenta da Série Selecionar do Hogan (Hogan 
Select) que oferecer uma solução de triagem simples e 
direta que permite às companhias rápida e facilmente 
determinar a adequação de candidatos para cargos de 
acesso às organizações.

A Avaliação da Empregabilidade é baseada em um 
inventário simples e direto que leva de 10 a 12 minutos para 
ser respondido. O relatório de uma página apresenta uma 
representação gráfica de três características do trabalho 
e a adequação geral do(a) candidato(a), além de uma 
recomendação do nível de “fit” e notas descritivas breves 
para os responsáveis pela contratação. Com esta solução 
de baixo custo, você encontrará as ferramentas que precisa 
para fazer perguntas de entrevistas, classificar candidatos e 
tomar decisões de contratação bem embasadas. 

O relatório de Avaliação da Empregabilidade mede 
quão bem um(a) candidato(a) poderá apresentar as três 
características chave de empregados de bom desempenho:

Habilidades Interpessoais - Bom relacionamento com as 
pessoas - amigável, simpático e cooperativo.

Habilidades para Aprender - aprender as funções 
essenciais do cargo e novas habilidades—curioso, brilhante 
e atento.

Ética no Trabalho - seguir instruções, confiável e produzir 
resultados de alta qualidade.

O líder global 
de avaliação de 
personalidade 

Alicerçado em décadas de pesquisa 
científica, as soluções Hogan de avaliação 
ajudam você a reduzir dramaticamente 
a rotatividade de pessoal e aumentar a 
produtividade pela contratação das pessoas 
certas, desenvolvimento dos talentos chave 
e avaliar potencial de liderança.

Nossas soluções

• Seleção de Pessoal

• Empregados de Alto Potencial

• Desenvolvimento de Pessoal

• Desenvolvimento de Liderança

• Competências

• Judgment (Tomada de Decisão)

• Segurança

• Desenvolvimento de Equipes

• Soluções Customizadas

Habilidades 
Interpessoais 

Habilidades para 
Aprender Ética no Trabalho
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