
Programa de Outplacement
Individualizado
Auxiliamos profissionais que desejam
investir no desenvolvimento e continuidade
de suas carreiras.

(81) 97902-3079

Potencializando Talentos e Resultados.

@Arantes Consultoria

Clique nos ícones para interagir

https://wa.me/558179023079
https://wa.me/558179023079
https://linkedin.com/in/arantes-consultoria
https://www.instagram.com/arantes.consultoria/
https://www.facebook.com/arantes.consultoria.acdp/


Personalização é o nosso Diferencial!

Cada projeto de carreira é tratado de forma única e
personalizada;

Somos especialistas em desenvolvimento de
profissionais, gestão de carreira e coaching
vocacional;

Fornecer consultoria, metodologia, facilidades,
informações e serviços que permitam a execução de
um Plano de Recolocação;

Entender o atual momento de cada profissional e
planejar os objetivos e os resultados esperados com o
programa de Outplacement;

Assessorar o profissional  para definir a nova etapa da
sua carreira, ajudando-o proativamente a planejar e
organizar o seu projeto de transição, continuação de
carreira e recolocação profissional;

Definir a estratégia e a logística da prospecção de
oportunidades no mercado de trabalho com
eficiência e efetividade; 

Orientamos o profissional quanto a sua
empregabilidade e networking;



Mapeamento de Talento

Plano Profissional - Inter
Por 1 Mês e 4 Encontros com Consultor

de Carreira

Entrevista de Diagnóstico de Carreira e

Recolocação;

Avaliação da Empregabilidade;

Mapeamento do Cargo pretendido e Competências;

Mapeamento de Perfil Comportamental DISC -

Básico 

1 Ferramenta de Autoconhecimento (Assessment)

direcionado ao perfil e momento do profissional;

Conexão com o Mercado
Análise e elaboração do Currículo, conforme

Metodologia do "Currículo Atraente" da Arantes

Consultoria;

Potencialização do "Perfil Campeão" do LinkedIn;

Impulsionamento de Networkig Qualitativo;

Definição de mercado-alvo;

Participação na lista de transmissão de

oportunidades neste período de acordo com o

perfil profissional;

Possíveis indicações à vagas, solicitadas a Arantes

Consultoria, por emresas e recrutadores

Devolutiva da Análise de Perfil Comportamental
DISC e do Assessment direcionado;
Plano de Ação para Recolocação;
Acompanhamento por 1 mês com 4 encontros
onlines, pré agendados;
Simulação de Entrevistas em Processos seletivos;

Plano de Recolocação e
Desenvolvimento 



Mapeamento de Talento

Plano Profissional - Master
Por 3 Meses e 10 Encontros com

Consultor de Carreira

Entrevista de Diagnóstico de Carreira e

Recolocação;

Avaliação da Empregabilidade;

Avaliação Sistêmica - Pessoal;

Mapeamento do Cargo pretendido e Competências;

Mapeamento de Perfil Comportamental DISC -

Completo com análise do Perfil de Liderança e

Feedback externo; 

3 Ferramenta de Autoconhecimento (Assessment)

direcionado ao perfil e momento do profissional;

Conexão com o Mercado
Análise e elaboração do Currículo, conforme

Metodologia do "Currículo Atraente" da Arantes

Consultoria;

Potencialização do Perfil Campeão do LinkedIn e

rede Goowit;

Impulsionamento de Networkig Qualitativo e

Marca Pessoal na rede Profissional;

Definição de mercado-alvo;

Participação na lista de transmissão de

oportunidades neste período de acordo com o

perfil profissional;

Possíveis indicações à vagas, solicitadas a Arantes

Consultoria, por emresas e recrutadores.

Devolutiva da Análise de Perfil Comportamental
DISC e do Assessment direcionado
Construção do plano de ação para
desenvolvimento da carreira e recolocação;
Acompanhamento por 3 meses com os 10

encontros, onlines, pré agendados;
Simulação de Entrevistas em processos seletivos;
Exercício prático de Vídeo Currículo;

Plano de Recolocação e Desenvolvimento 



Qual o plano ideal
para Você?

Programa Outplacement
Individualizado
Planos: Inter e Master

VAMOS JUNTOS CONTRUIR ESSA
TRAJETÓRIA DE SUCESSO?

(81) 97902-3079

@Arantes Consultoria

Clique nos ícones para interagir

https://wa.me/558179023079
https://wa.me/558179023079
https://linkedin.com/in/arantes-consultoria
https://www.instagram.com/arantes.consultoria/
https://www.facebook.com/arantes.consultoria.acdp/

