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Este é um presente para VOCÊ que
dividiu conosco momentos para

celebrar neste 2020. Não foi um
ano fácil ,  mas que produziu

histórias para brindar... A nossa
Parceria é uma delas! Que

possamos escrever novas páginas,
nesse 2021.

Gratidão em ter vocêGratidão em ter vocêGratidão em ter você
Conosco!Conosco!Conosco!

Angélica Arantes



A Carreira é sua. Você é o
Protagonista da sua história

profissional. Vai lá e faz! Não espere
que a empresa ou alguém faça por

você.

Onde você almeja estar
até o fim de 2021?

Como está sua carreira hoje?

Já pensou em construir seuJá pensou em construir seuJá pensou em construir seu
Plano de Carreira?Plano de Carreira?Plano de Carreira?

Angélica Arantes
Citação em artigo no LinkedIn. 



Retrospectiva
2020

INICIE
considerando
fatos
marcantes,
conquistas,
mudanças e
evoluções!

MANTER

MELHORAR

ABANDONAR

CONQUISTAR



DEFININDO O ESTADO
DESEJADO...

continue..
Util ize este
espaço pra
formular seus
objetivos

O que Eu quero? Por que isso é
importante pra mim?

Preciso de Alguém
para alcançar isso?

Quem?

O que Eu tenho que
fazer para obter o

que você quer?

 Possuo as
habilidades

necessárias? Quais
preciso desenvolver?

Alguma coisa
poderia me impedir?

O quê?

Tenho os recursos
externos e internos

que preciso?

Quando e onde Eu
quero alcançar isso?

Como vou medir o
progresso e saber que

alcancei isso?



Faça o inventário das Competências (Conhecimentos - Habil idades -
Atitudes) Essenciais para a conquista do Estado Desejado.
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Defina as 12 Competências Essenciais e coloque-as na Roda das
Competências a seguir. Depois avalie seu grau de satisfação (de 0
a 10) com cada um deles e pinte a l inha pontilhada correspondente à
sua nota.

Exercitando o
Autoconhecimento...

Continue..
Você já parou

para
conhecer a si

mesmo?
Refletir sobre
sua carreira?

 Roda de Competências



Exercitando o
Autoconhecimento...

Ao finalizar a Roda de Competências, o que você
consegue perceber? 

INSIGHTS



continue
Refletind
o sobre
você...

TALENTO - O QUE EU FAÇO BEM?
o que você faz de melhor? Qual a atividade que você
realiza que é capaz de arrancar elogios? Como você

ajuda as pessoas com isso?

Exercitando o
Autoconhecimento...

INSIGHTS

PAIXÕES - O QUE EU AMO FAZER?
Liste os projetos, as escolhas ou as experiências que

mais geraram alegria para você nos últimos anos e
tente identificar o porquê!

INSIGHTS



continue
Refletind
o sobre
você...

CONSIGO TRANSFORMÁ-LOS EM REMUNERAÇÃO?
Consigo gerar renda com o que faço bem e com o

que amo fazer? Importante observar as tendências
do mercado, se ninguém quer ou está disposto a

pagar por isso, não é para a carreira. É apenas um
hobby.

Exercitando o
Autoconhecimento...

INSIGHTS



continue
Refletind
o sobre
você...

SONHO - algo que vislumbramos, desejamos muito
alcançar, aquilo que trará significado à nossa vida.

qual o sonho quero realizar esse ano?

Exercitando o
Autoconhecimento...

INSIGHTS

OBJETIVO - Definir um objetivo é dar forma e prazo
para dar vida ao seu sonho, O que, Quando e

Quanto?
INSIGHTS

METAS - Definir um objetivo é dar forma e prazo
para dar vida ao seu sonho. Liste o que precisa

ser feito para atingir seu objetivo..

INSIGHTS



Ações para a 
Carreira em 2021...

ABRIL

MAIO

JUNHO

JANEIRO

FEVEREIRO

MARÇO



AGOSTO

OUTUBRO

DEZEMBRO

JULHO

SETEMBRO

NOVEMBRO

Agir...
Ações para a Carreira...



COMO ESTOU 
EVOLUINDO?

MINHA LISTA DE ORGULHOS!



FEEDBACKS DE
ACOMPANHAMENTO

Você está evoluindo e as pessoas estão
percebendo? 

Alguém contribuiu com dicas para seu
desenvolvimento?

Use esse espaço para registrar principais
insights!



SEU COMPORTAMENTO ESTÁ
CONECTADO COM SUA

AMBIÇÃO POSITIVA?

Clique nos ícones para interagir

linktr.ee/arantes.consultoria

https://www.instagram.com/angelicaarantes.consultoria/
https://wa.me/5581979023079
https://www.linkedin.com/in/arantes-consultoria
https://linktr.ee/arantes.consultoria

