QUEM SOMOS
A TRAINING PEOPLE é formada por um time
multidisciplinar com conhecimentos e experiência
complementares permitindo ter uma visão mais
abrangente

das

necessidades

do

cliente,

dos

cenários e dos objetivos a serem alcançados. Essa
pluralidade de experiências aliado a capacidade de
desenhar projetos de treinamentos e consultorias
de forma personalizada resultam em estratégias e
soluções mais completas e eficazes.
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RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
Diagnóstico
Conhecimento da cultura e alinhamento da posição com o gestor da vaga.
Recrutamento
Processo de busca de candidatos.
Divulgação da vaga de acordo com o perfil;
Ativação dos meios de divulgação: Redes sociais; Parceiros; Mídias específicas;
Triagem
Triagem de currículos e convocação para entrevista;
Entrevistas
Entrevista por competência;
Book do Candidato
Currículo;
Laudo Médico Digitalizado;
Parecer da Entrevista – de acordo com as informações alinhadas com o cliente.
Acompanhamento da entrevista com o gestor.
SLA (Service LevelAgreement)
Envio de até 3 candidatos por vaga em até: 10 (dez) dias úteis;
Obs: Para processos, especialista, coordenação e gerência serão considerados 30 dias corridos.
Reposição
(Cargos) Operacional: 30 dias;
Administrativo: 45 dias
Especialista: 90 dias

ESPERAR O VENTO OU AJUSTAR AS VELAS?

Palestra ministrada pela Lilian Cury que ficou deficiente

visual aos 40 anos de idade. Nesta palestra relata como foi
seu período de readaptação, suas dúvidas, incertezas,
apoios, aceitação e renascimento.
Um exemplo de vida e de superação para refletirmos sobre

nosso dia a dia.
Excelente palestra motivacional.

Depoimento – “Vivenciei alteridade e bom aprendizado compartilhado. Lilian é ótima pessoa e
profissional. exemplo de superação. Agradeço também a você Luciano, e todos os outros
envolvimendos nesse encontro, pois houve uma boa troca de aprendizados”. Daisy C. Liguori

A INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO
MERCADO DE TRABALHO: MITOS E VERDADES
É comum encontrar empresas focadas em cumprir a Lei de Quotas deixando de lado
outras ações importantes que garantem o sucesso dos programas de inclusão.
Através de pesquisas e autores renomados a palestra tem por finalidade, comprovar
a importância destas ações e gerar reflexão sobre as principais justificativas e
dificuldades para contratar pessoas com deficiência, como por exemplo:
•
•
•
•
•

Dificuldade para encontra-las
Alta rotatividade
Baixa qualificação
Baixa produtividade e resultados
Alto custo da acessibilidade

São elas reais ou mitos?
Se reais, há soluções possíveis?
Se mitos, como quebrá-los?
Excelente palestra para quebrar resistências de gestores e outros profissionais
CARGA HORÁRIA 1h 30 min

Luciano Amato

CURSO: COMO IMPLANTAR UM
PROGRAMA DE INCLUSÃO PASSO A PASSO
É comum encontrar empresas focadas em cumprir a Lei de Quotas deixando de
lado outras ações importantes que garantem o sucesso dos programas de inclusão.
O objetivo deste curso é propor uma reflexão sobre a importância e benefícios de
montar um Programa de inclusão estruturado e orientar os participantes sobre como
implementá-lo com sucesso.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contexto histórico
Inclusão: Mitos e verdades
Tipos de deficiência
O papel do RH – Preparação, dificuldades, quebra de
paradigmas
Legislação - Instrução normativa nº 98, Lei de Quotas
O processo de Recrutamento e Seleção
Sensibilização
Acessibilidade - tecnologias assistivas, adequações
ambientais e no posto de trabalho
Capacitação
Exercício prático: Construção de um projeto de inclusão
CARGA HORÁRIA 16 horas

Luciano Amato

CURSO: RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
Ter a equipe de Recursos humanos e gestores capacitados para realizar
entrevistas com as pessoas com deficiência é essencial.
Este curso tem por objetivo capacitá-los e orientá-los nas particularidades
existentes neste tipo de contratação. Como comunicar-se, conduzir uma
pessoa com deficiência visual, auditiva, física, intelectual.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cenário da pessoa com deficiência no Brasil
Lei de Quotas x inclusão
Ressignificação da deficiência
Seleção: o cartão de visitas
Atitudes ao lidar com as deficiências
Comunicação assertiva com a pessoa com deficiência
Como conduzir uma entrevista de seleção
Acompanhamento do processo
Feedback
Plano de ação

Originariamente este é um curso aberto, porém, é possível realizá-lo in
company Veja o calendário no site www.trainingpeople.com.br
CARGA HORÁRIA 8 horas

Luciano Amato

VIVÊNCIA - CINCO SENTIDOS
CINCO SENTIDOS é um evento vivencial e sensorial onde
as pessoas, tem a oportunidade de experenciarem as
limitações das pessoas com deficiência e através do
processo de empatia sensibilizarem-se para a causa. Ao
mesmo tempo que são vendadas outros estímulos
sensoriais

(tato,

olfato,

paladar

e

auditivo)

são

estimulados. É uma experiência única relatada nos
depoimentos dos participantes que já o realizaram.
Aplicado para gestores e colegas de trabalho com a
finalidade de entendimento e sensibilização para a causa.
A consultora que ministrará o evento perdeu a visão aos 40 anos de
idade, porém, esta informação deverá ser mantida em segredo até o
final do evento.

Carga horária: 2 h30 min

PROGRAMA - TODOS SENTIDOS
Toda mudança ocorre de cima para baixo. Buscar apoio da Diretoria,
preparar o RH para conduzir o processo, os gestores para liderar equipes
com PcDs, os colegas de trabalho em regras de convivência, as PcDs sobre
o conceito de que inclusão é uma via de mão dupla e também são
responsáveis pelo processo é fundamental e como as mudanças levam
tempo para se efetivarem o acompanhamento é fundamental.
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MAPEAMENTO DE CARGOS E FUNÇÕES
Mapear os cargos e funções é o passo inicial para o processo de
inclusão. Saber que tecnologia assistiva cada cargo exige para
determinado tipo de deficiência é fundamental e agiliza o

processo de contratação e consequentemente de cumprimento
da Lei de Cotas.
Neste projeto analisamos todas as descrições de cargo da
empresa e realizamos visitas in loco no posto de trabalho com a

finalidade

de

identificar

quais

os

recursos

assistivos

são

necessários.
A empresa receberá um relatório detalhado onde para cada cargo
há análises sobre quais recursos são necessários para a

contratação de uma pessoa com deficiência: visual (cego e
baixa visão), físico (cadeirante e não cadeirante), auditivo (perda e
surdo) e intelectual.
Este

relatório

auxilia

na

ampliação das

possibilidades

de

contratação e a tornar a empresa inclusiva.
Luciano Amato

ANÁLISE DE POSTO DE TRABALHO
Ao contratar pessoas com deficiência é imprescindível
conhecer suas necessidades e adequações do posto de
trabalho . Um cego por exemplo, pode ter sua limitação
visual diminuída se em sua máquina for instalado um
software de voz, uma pessoa com baixa visão

um

ampliador de telas.

Uma pessoa com deficiência motora talvez seja importante
algum ajuste na bancada, se cadeirante ou em algum
instrumento

de

trabalho.

Enfim

são

inúmeras

as

possibilidades.

Tais adequações muitas vezes são simples e tem um
baixo custo equiparando o desempenho da pessoa com
deficiência a uma pessoa sem deficiência cientificamente
definida.

Luciano Amato

ANÁLISE DE ACESSIBILIDADE AMBIENTAL
Acessibilidade é permitir que toda pessoa, independente
do tipo de deficiência que possua tenha condições de
desenvolver suas atividades de forma independente.

Vale ressaltar que não basta somente adequar o posto de
trabalho, mas, o ambiente como um todo, de forma que
possibilite as pessoas com deficiência circularem pela
empresa e se relacionar com seus colegas de trabalho.

Neste projeto realizamos uma análise de campo e
emitimos relatório baseado na NBR 9050 sobre as
adequações necessárias

no

ambiente.

No

relatório

constará: a não conformidade, legislação pertinente, foto e
ajuste necessário

Luciano Amato

CONSULTOR: LUCIANO AMATO
Pós Graduado em Tecnologia Assistiva pela Fundação Santo
André/ITS Brasil/Fundação Don Carlo Gnocchi (Itália/Milão). Pós-

graduado em Psicologia Organizacional pela UMESP e Graduado
em Psicologia pela UNIMARCO.

Extensão em Gestão de

Diversidade pela PUC (Trabalho final: “O impacto do imaginário dos
líderes no processo de diversidade e inclusão nas organizações”),

Credenciado em Holomentoring, Coaching e Advice pelo Instituto
Holos. Formado como analista DISC.
Vivência de 28 anos na área de RH. Desempenhou papéis fundamentais em empresas como Di
Cicco., Laboratório Delboni Auriemo, Wal Mart, Compugraf, Mestra Segurança do Trabalho.
Atualmente é Diretor da TRAINING PEOPLE responsável pela estratégia e coordenação de equipe

multidisciplinar especializada em temas como Diversidade, Liderança e Gestão, Vendas, Educação
Financeira, Comunicação, Turismo e Segurança do Trabalho.
É Vice Presidente de Gestão e Conteúdo da ABPRH – Associação Brasileira de Profissionais de
Recursos Humanos, responsável pela gestão dos grupos de debates e garantir a qualidade do
conteúdo dos fóruns, painéis e encontros.
É Coordenador

do grupo Gestão por Competências com base no facebook e Linkedin,

respectivamente com 1000 e 20.000 profissionais de RH. É colunista da Revista: Cloud Coaching.

CONSULTOR: LILIAN CURY

Pós Graduada em Tecnologia Assistiva para Autonomia, Independência e
Inclusão da Pessoa com Deficiência pela Fundação Santo André/ITS
Brasil/Fundação Don Carlo Gnocchi (Itália/Milão). Psicóloga pela Universidade
de São Paulo (1984), com cursos de Especialização, Congressos e Seminários
Nacionais e Internacionais, na área de Recursos Humanos e Qualidade &
Produtividade.

Desde 1991, Consultora na atuação junto a empresas dos setores: serviços; Industrias e Comércio.
Em 2000, no auge da sua carreira como consultora, perdeu a visão devido a tumor no nervo óptico e
desde então milita pela causa da inclusão.

Atuou em empresas como Vasp, Credicard SA , COFAP, SENAC, SENAI e CMGB Fortaleza. Colaborou
com um capítulo do livro “Psicologia do Excepcional”.
Eleita Presidente Voluntária e Coordenadora de Relações Públicas do CADEVI (Centro de Apoio ao
Deficiente Visual) Gestão 2008/10.
É consultora especialista da Training People em temas relacionados a Inclusão de Pessoas com
Deficiência.

CONSULTOR: FLÁVIA MENTONE
Consultora de inclusão de Pessoas com Deficiência e atendimento a
clientes como KPMG, Claro, General Eletric, Otis Elevadores, Souza
Cruz,

Linkedin,

Ingênico,

Sky

Chefs,

Cushman.

-Prof convidada da PUC-SP no curso de Psicologia na disciplina
"Inclusão de Pessoas com Deficiência;"
- Seis anos como gestora de equipe,

- Responsável pelo time de recursos humanos;
- Elaboração de indicadores da área;
- Avaliação de desempenho;
- Participação de eventos da Rede Empresarial de Inclusão e Fóruns com os temas LGBT,

mulheres, jovem aprendiz e negros;
- Desenvolvimento de pessoas através de coaching
- Recrutamento, seleção, treinamento e desenvolvimento de pessoas.

CONTATOS

11 99607-4946
Luciano Amato
Diretor Executivo
contato@trainingpeople.com.br
Fanpage: www.facebook.com/trainingpeople
Site: www.trainingpeople.com.br
CONSULTE NOSSO SITE E CONHEÇA
A GRADE COMPLETA DE TREINAMENTOS E PALESTRAS

