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A Ateliê RH oferece um Programa de

O Programa de Certificação Hogan visa a

Certificação Hogan de dois dias, em período

qualificar profissionais de Recursos Humanos

integral, onde os três instrumentos são

e consultores para o uso dos três

tratados de forma profunda e prática. Uma

instrumentos de análise de personalidade e

certificação com validade global que já

motivações da Hogan Assessment Systems®

formou mais de 650 profissionais nos 15 anos

em suas atividades profissionais para diversas

da Ateliê RH no Brasil.

aplicações.

PROGRAMA DE

CERTIFICAÇÃO HOGAN

PÚBLICO-ALVO
O programa se destina a dois tipos de profissionais:

O programa segue o padrão global da Certificação Hogan
adotado nos 56 países em que a Hogan Assessments está

Profissionais de Recursos Humanos de
empresas que queiram ter autonomia
para o uso da metodologia, sem
depender de um consultor Hogan
externo;

presente e tem validade internacional, permitindo que os

certificados aqui possam aplicar a metodologia globalmente.
Além das indicações do Público-Alvo, o programa é mais bem
aproveitado por profissionais com experiência relacionada à

Potenciais parceiros interessados no uso
dos instrumentos junto a seus clientes,
como consultores e coaches.

gestão de pessoas ou coaching.
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METODOLOGIA

AVALIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO

Serão utilizadas apresentações teóricas, trabalhos

Ao final do programa, os participantes serão submetidos a uma avaliação

práticos em grupo e individuais e simulação de

sobre os conceitos da metodologia Hogan, como condição para sua

feedback.

formação.

CONTEÚDO

PRÉ-REQUISITOS

Apresentação dos conceitos para interpretação do Inventário

Os participantes deverão ter respondido os três inventários Hogan e lido os

Hogan de Personalidade (HPI), Inventário Hogan de Desafios

relatórios da Série Hogan Liderar: Potencial, Valores e Desafios de Liderança e

(HDS) e Inventário de Motivos, Valores e Preferências (MVPI),

o Relatório Hogan Coaching®, com pelo menos 15 dias antes do curso. A

uma prática de devolutiva e uma visão geral sobre suas

senha e instruções para responder os inventários serão fornecidos no

aplicações organizacionais.

momento em que a inscrição for efetivada.
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PROGRAMA
O Programa de Certificação Hogan inclui:

Material didático sobre a metodologia da Hogan
Assessment Systems®, segundo padrão global;

Almoço e lanches nos dois dias de treinamento.

Cinco relatórios Hogan Série Liderar – impressos
e encadernados;

Devolutiva sobre os relatórios Hogan com
aproximadamente 45’, por telefone, desde que o
profissional responda e leia os relatórios até duas semanas
antes do início do programa. Devolutivas realizadas após a
certificação serão cobradas;

Certificado para uso da metodologia com
validade global – 57 países;
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PRÓXIMAS DATAS – CALENDÁRIO 1º SEMESTRE DE 2019

> 21 e 22 de fevereiro
> 14 e 15 de março
> 25 e 26 de abril
> 6 e 7 de junho

Das 8h30 às 18h
nos dois dias

NOVOTEL JARAGUÁ
Rua Martins Fontes, 71
Centro, São Paulo
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Após o encerramento do curso, será oferecida

INVESTIMENTO

uma cortesia aos participantes aprovados, para
aplicação a uma pessoa de sua escolha, dos

PARA EMPRESAS:

PARA PESSOA FÍSICA:

três Inventários Hogan com a geração dos

R$ 5.900,00

R$ 6.200,00

(sujeito a reajustes ao longo do semestre -confirme o valor no ato de inscrição)

EM 4X
A primeira parcela paga no ato de inscrição
(duas semanas antes do curso) e as três
parcelas com 30, 60 e 90 dias após a
inscrição, por boletos bancários

relatórios da Série Insight – nas 3 versões: HPI,
HDS e MVPI. Após a aplicação, o participante
poderá enviar seu plano de feedback sobre a
pessoa avaliada para apoio (sem custos) de um
consultor Hogan.
Os participantes contarão ainda com o apoio
do consultor Hogan para escolha dos modelos

Para mais de uma inscrição por empresa em
uma mesma turma, ou para pagamento integral
com 30 dias ou mais de antecedência ao início
do curso poderá ser concedido um desconto
especial de 10%, não cumulativo.

de relatórios Hogan mais adequados às
aplicações planejadas pela organização.

A Certificação Hogan também pode ser fechada para uma empresa, para um grupo
mínimo de 6 pessoas, com desconto especial.

MAIS INFORMAÇÕES E CONDIÇÕES FALE CONOSCO

