Assessment completo de recrutamento e seleção
que identifica alinhamentos e gaps

Prevue® é um assessment completo de
recrutamento e seleção que identifica alinhamentos
e gaps, baseado em um benchmark das habilidades
desejadas pela organização, para uma função
específica.
Desenvolvido no início da década de 1990 sob a direção do Dr. David
Bartram, o questionário PREVUE® foi elaborado através de um conjunto
de Avaliações Psicométricas elaboradas para serem interpretadas pela
própria pessoa.

2,5 milhões

O instrumento é utilizado em rede
mundial e passou os últimos 15 anos
propiciando informações confiáveis
às organizações sobre competências
comportamentais relacionadas com
características de mais de 2,5 milhões
de indivíduos.

15 anos

Objetivos
Auxiliar as empresas em seu processo de
seleção, desenvolvimento e contratação
Reduzir o alto custo com demissões e
novas contratações

Criação de plano de desenvolvimento,
desenho de plano de carreira
Obter maior precisão na escolha do
candidato em relação à vaga através da
adequação do perfil profissional

Gerar relatórios
compreensão

de

fácil

leitura

e

Avaliar a totalidade do indivíduo e oferecer
parâmetros de comparação personalizados

Construir automaticamente parâmetros de
comparação entre profissionais e vagas

Correlacionar pessoas com funções, através
de um benchmark específico

Identificar funcionários com potencial de alto
desempenho

Personalizar o perfil comportamental para
qualquer função

Gerenciamento de pessoas pelo gestor

Características
Avalia habilidades, interesses e
características da personalidade
do indivíduo

É uma ferramenta fidedigna,
válida e confiável

Questionário em português, com
relatório em inglês ou português

É aplicada via internet

Não é preciso curso de
qualificação para interpretação do
relatório

Oferece parâmetros de
comparação personalizados

Relatório de fácil leitura e
compreensão

É auto-suficiente

Correlação de pessoas com
funções

Personalizado para qualquer
função

Construção automática do
parâmetro de comparação
Permite identificar funcionários
com potencial de alto
desempenho

Aplicação

Seleção, Contratação, Promoção

Avaliação de
Competências

Feedback pessoal

Desenvolvimento
de Carreira

Gestão de Talentos

Retenção
Plano de Sucessão
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