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A Selecta nasceu da vocação da psicóloga e empresária 
Vânia Goulart. Desde sua fundação, a empresa vem 
transformando vidas de milhares de pessoas, criando 
oportunidades e soluções de crescimento no mercado.
Nossa missão é reconhecer e valorizar o potencial e os 
valores humanos em prol da transformação (evolução) 
humana.

Fornecer serviços de gestão qualificados, inovadores e 
sustentáveis é a fórmula que conduziu a empresa a se 
tornar a marca referência em desenvolvimento de 
pessoas no estado do Espírito Santo.

‘’Não nascemos apenas para vencer.  Nascemos para mudar o mundo.’’
Vânia Goulart - CEO e Founder Selecta



O que é 
e por que

recomendam?



O que é?
O Programa GROW é uma jornada de 
desenvolvimento criada para quem quer trilhar, de 
forma rápida, o caminho da liderança.

Duração: 4 meses

Objetivos:

- Preparar você para uma liderança atual;

- Ajudá-lo a se responsabilizar pelo seu caminho;

- Alcançar o crescimento almejado por você e por sua equipe.



O QUE É O
PROGRAMA

• 06 Encontros em Grupo;

• 02 Encontros Individuais;

• Help Desk On-line;

• Grupo de suporte quinzenal;

• Atividades extras sugeridas;

• Leituras sugeridas;



• Suporte individual acessível;

• Avaliação de potencial com 
devolutiva individual;

• Plano de ação evolutivo individual;

• Bônus! Acompanhamento 
trimestral por meta.

O QUE É O
PROGRAMA



MÓDULOS

• Entrevista de auto-avaliação; 

• Autoconhecimento 
e Flexibilidade Cognitiva;

• Mapeamento de Competências;

• Comunicação assertiva e Afetiva;

• Soluções de problemas complexos;



• Inteligência Emocional;

• Tomada de Decisão;

• Gestão de Pessoas – Liderança;

• Definição e preparação 
do projeto individual.

MÓDULOS



COM ESSA
EXPERIÊNCIA
VOCÊ IRÁ...

Otimizar suas características, 
conhecendo-as melhor e potencializando 
seu uso para seu crescimento;

Ampliar sua visão a fim de intensificar 
suas habilidades;

Aumentar seu autoconhecimento, 
fortalecendo, assim, a gestão de pessoas. 



Que pode ser melhor do que já é;

Cansaço por não conseguir resultados 
com a equipe; 

Insatisfação com os próprios resultados; 
Dificuldade em acompanhar o ritmo.

ESSE PROGRAMA
É PERFEITO PARA
QUEM SENTE...



COM O GROW, VOCÊ
APRENDERÁ A...

• Conhecer e valorizar suas competências;

• Utilizar a seu favor seu potencial;

• Enxergar e usar o potencial da sua equipe; 

• Aumentar o engajamento das pessoas;

• Descobrir novas habilidades; 

• Colocar sua equipe em primeiro plano.



VOCÊ TERÁ
ACESSO A:

• Uma equipe de apoio multidisciplinar;

• Informações de oportunidades no 
mercado de trabalho;

• Assessoria para se atualizar sobre o 
mercado de trabalho – currículo, 

entrevistas etc;

• Técnicas para simplificar sua vida.



COMO O
PROGRAMA
ACONTECE:

• Atividades individuais e em grupo entre os 
encontros presenciais;

• Duas entrevistas individuais;

• Assessoria via e-mail e WhatsApp para help desk.



por que
recomendam?



Experiência Incrível

Desenvolvimento
com Perfeição

“Foram encontros incríveis, de
muito aprendizado e experiências.”

“Treinamento e desenvolvimento
de pessoas com maestria.”

01.

02.



Crescimento Pessoal
e Profissional

Equipe de
Excelência

“Levo comigo experiências e grandes
aprendizados para meu crescimento.”

“Muito feliz com a prática,
equipe de excelência.”

03.

04.



100% de satisfação
e mais de 80% de
notas de participação
acima de 9,0



Carga horária:

Presencial: 24 horas
Cronograma:

Presencial: 4h cada encontro. 
Quintas-feiras, sempre às 17h
16/09 (início) – 30/09 – 07/10

21/10 – 04/11 – 18/11

com apoio online via whatsapp ou e-mail.



27 3041-6900

27 99943-7581

selecta@selecta-es.com.br

www.selecta-es.com.br

@selectain

Nos siga nas
redes sociais:   

R$ 2.481,88 à vista
ou

Não sabe se o
é o curso certo para você?
Entre em contato e marque uma entrevista
com Vânia Goulart para tirar todas as suas dúvidas.


