
Assessments
Ferramentas de identificação e 
desenvolvimento de habilidades para a sua 
empresa decolar



Os talentos que sua empresa tem 
em mãos, no máximo potencial e 
com os melhores resultados.



Imagine contar com a melhor ferramenta de 
desenvolvimento de equipe disponível no mercado, 
agilizando processos de trabalho, harmonizando a 
equipe e promovendo os melhores resultados. Essa é a 
essência dos “Assessments” para uma empresa.

Por meio de técnicas e avaliações, os “Assessments” 
promovem o melhor diagnóstico e as melhores 
condições para sua equipe decolar!

Uma gestão objetiva, profunda e ágil 
começa na avaliação das competências, 
observar de perto a eficiência das pessoas 
com critérios claros, direcionar seus 
talentos e aprimorar seus desempenhos.



Assessments é a evolução  
da gestão interna de pessoas



Individualidade: avaliação psicológica com índices de coerência e 
fidedignidade 30% maior que qualquer outra ferramenta do mercado;

Clareza e Objetividade: entrevistas com os resultados em mãos, 
aumentando a assertividade e o entendimento dos resultados;

Simplicidade com Eficiência: resultados gráficos e fáceis de serem 
interpretados;

Experiência: a Selecta conta com mais de 20 anos de experiência, 
mais de 67 mil avaliações de profissionais e o mais amplo programa 
de gestão e desenvolvimento de pessoas no mercado;

Exclusividade: a Selecta conta com certificações e representações 
exclusivas no estado. As ferramentas mais confiáveis do mercado são 
aplicadas por nosso time de especialistas;



Duas representações exclusivas 
e preciosas para a melhoria dos 

resultados da sua empresa.



L.A.B.E.L.®

Ferramenta suíça - O L.A.B.E.L. é um instrumento de avaliação 
psicológica aprovada pelo Conselho Federal de Psicologia que 
mede a maioria dos traços da personalidade. Avalia maturidade 
psicossocial, capacidade relacional, autoafirmação, trabalho e 
eficácia, motivações, estilo de liderança, dentre outros aspectos. 

Sua compilação é rápida, com validade e fidedignidade das 
escalas bastante elevadas.



MAPA - MÉTODO DE AVALIAÇÃO DE PESSOAS

MAPA é uma Bateria Fatorial da Personalidade que tem como 
objetivo avaliar construtos organizadores da personalidade 
no contexto organizacional.

Parte do pressuposto de que a personalidade se constitui 
na interação do sujeito com o meio em que vive e pode 
ser considerada como um conjunto de variáveis pessoais 
cognitivas ligadas a um ambiente ou a um domínio 
comportamental específico, conforme a Teoria Interacionista 
de Personalidade de Psicologia.





DÊ O 
PRÓXIMO 

PASSO

+55 27 3041-6900
selecta@selecta-es.com.br
www.selecta-es.com.br
 
Agende uma visita!

Rua Major Clarindo Fundão, 156, 
Ed. London Tower, Pilotis 
Praia do Canto, Vitória - ES.


