Formulário de Requisitos do Projeto / Práticas e Ações Regionais

Nome do Projeto:

Desenvolvimento de Competências - Treinamento

Preparado por:

Diretoria de Treinamento Ciesp-Diadema

Cliente:

Empresas Associadas e Não Associadas

Iniciado em:

22/11/1990

Concluído em:

Em andamento

Histórico do Projeto
Desenvolvimento de Competências
Criado em 1990 em parceria com a MHM Treinamento e Assessoria Empresarial Ltda para
desenvolver competência em Recursos Humanos nas indústrias do município. Nesses 16 anos,
esse serviço vem sendo utilizado pelos associados como área própria. Ou seja, planejam e
desenvolvem todas as suas necessidades de treinamento seguindo propostas do Ciesp
padronizando linguagem, reduzindo custos e ampliando resultados.
Objetivos do Projeto
•

Oferecer tecnologia de ponta em treinamento, acessível apenas para empresas de grande
porte, ao maior número de associados independente do porte ou segmento. Além da vasta
área de conhecimento e da diversidade de especialistas, são oferecidos corpo técnico
permanente para diagnósticos gratuitos e levantamento da eficácia dos projetos
desenvolvidos na entidade.

•

Entender a cultura organizacional e a formação sociocultural dos treinandos, levando
metodologias recursos e didáticas adequadas à comunicação e desenvolvimento das
técnicas necessárias para o desenvolvimento dos recursos humanos das indústrias da
região.

•

Dupla docência. Ou seja, um especialista no tema e um em educação para completo
desenvolvimento dos treinandos

•

Arregimentação de novos associados

Descrição Passo a Passo
•

•
•
•

No mês de outubro de cada ano são tabuladas as necessidades indicadas pelas indústrias e
estabelecido o credenciamento das instrutorias, conforme procedimentos previamente
definidos
São elaborados programas de treinamento, planos de aula e material didático.
A partir de dezembro, são divulgados as agendas e o cronograma anual com
aproximadamente 180 temas.
As indústrias inscrevem seus funcionários em cada evento de forma prévia - conjunto de
temas ou individualmente -, próximo às datas de realização. Após a finalização, é feito o
levantamento da eficácia do treinamento.

1 - Poderão ser considerados tanto trabalhos internos (reuniões, site, cursos e outros), como trabalhos externos.
2 - O formulário é individual para cada ação e sugerimos colocar as 5 (cinco) ações principais.

