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Certificação em Gestão Comportamental DISC 
Módulo Atração 
Aprenda a utilizar todo o potencial da metodologia DISC e do Sistema Etalent Pro. Curso 
online e com encontros ao vivo. Saiba como otimizar o tempo. Encontre a pessoa certa para 
o lugar certo, através de apoio tecnológico com base comportamental. 

 

INTRODUÇÃO 

 Boas-vindas 
 Reflexão e análise 
 RH estratégico e Gestão de Pessoas 
 [Exercício] Em sua organização, a Gestão de Pessoas é vista como 

estratégica? 
 Apresentação do programa 
 A metodologia e seus benefícios 
 Etalent Pro 
 Perfil Comportamental DISC 
 Conclusão do Capítulo 

 

CUBO DE COMPETÊNCIAS 

 O que você irá aprender 
 O consultor Disc Etalent 
 O grande desafio das empresas 
 [Exercício] Marque verdadeiro ou falso 
 O Cubo de Competências 
 Resultados 
 [Exercício] Análise de situação - Processo seletivo 
 Conclusão do Capítulo 

 
METODOLOGIA DISC 

 O que você irá aprender 
 Acesse sua conta e conheça o seu perfil 
 Surgimento do DISC 
 [Exercício] Identificação com o perfil comportamental 
 DISC - Uma metodologia consagrada 
 Fatores DISC 
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 [Exercício] Identifique o gráfico DISC correspondente 
 [Exercício] Intensidade dos fatores no gráfico DISC 
 Subfatores DISC 
 [Exercícios] Subfatores 
 [Exercício] Dodecaedro de Subfatores 
 Conclusão do Capítulo 

 

LEITURA SISTÊMICA 

 O que você irá aprender 
 Os gráficos DISC 
 Gráfico de Mudança - Um olhar especial 
 Leitura sistêmica - Gráficos DISC no Etalent PRO 
 [Exercício] Complete as lacunas 
 Praticar a missão como Consultor DISC Etalent 
 Situações Especiais 
 [Exercício] Situações especiais 
 [Exercício] Etalent PRO - Situações Especiais 
 [Exercício] Análise Gráfica 
 Breve Devolutiva 
 [Exercício] Feedback dos seus convidados sobre a Devolutiva recebida 
 [Exercício] Autoavaliação sobre sua desenvoltura na Devolutiva 
 Conclusão do Capítulo 

 

ARQUITETURA DE CARGOS 

 O que você irá aprender 
 Squads 
 Perfil Comportamental do cargo 
 Etalent Pro: Perfis DISC de cargo 
 [Exercício] Perfil DISC de Cargo 
 Métodos para criação do perfil comportamental de cargos 
 Outras informações sobre o cargo 
 [Exercício] Criação de perfil de cargo no Sistema Etalent PRO 
 Comparação - Cargo criado e cargo referência 
 [Exercicio] Autoavaliação - Criação de perfil de cargo 
 Conclusão do Capítulo 
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RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

 O que você irá aprender 
 O impacto do processo de Atração no índice de Turnover 
 [Exercício] Calculadora de Turnover 
 Funil Etalent e Relatórios Etalent Pro 
 [Exercício] Diagnóstico 
 Conhecendo as análises 
 [Exercício] Funil ETALENT 
 Relatórios e Créditos 
 Planejamento 
 Recrutamento 
 [Exercício] Recrutamento: Triagem 
 Seleção 
 [Exercício] Recrutamento: Correlação 
 [Exercício] Dinâmica de Grupo 
 [Exercício] Entrevista de Seleção 
 [Exercício] Contratação do Candidato 
 [Exercício] Praticar o conhecimento obtido 
 Conclusão do Capítulo 
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