PROGRAMA DE APOIO PROFISSIONAL
CONTATE-NOS
PARA PARTICIPAR DA PRÓXIMA TURMA
O PAP-SINDUSFARMA - Programa de Apoio Profissional visa assessorar as
indústrias farmacêuticas, auxiliando os ex-colaboradores na busca de nova
oportunidade no mercado de trabalho.

Objetivos
a) - Orientar os colaboradores desligados na busca de nova atividade profissional
remunerada;
b) - Fornecer subsídios técnicos e psicológicos aos participantes na busca de
oportunidades de trabalho, bem como o planejamento de suas carreiras.

Público-alvo
Ex-colaboradores da indústria farmacêutica, em níveis de
gerência, coordenação e supervisão, em busca de recolocação.

liderança,

Programa

Módulo 01
Na busca de novo trabalho

Módulo 02
Vendendo os diferenciais
competitivos

1.01 - Você e o atual mundo do trabalho
1.02 - Mapeando ativos (potencial)
1.03 - Preparando um currículo impactante
1.04 - Estimulando a autoconfiança
1.05 - Mantendo a saúde mental
1.06 - Objetivos – como atingi-los
1.07 - Agências de recolocação - cuidados
1.08 - CHAE(conhecimento, habilidade, atitudes e entrega)
1.09 - Roda do Conhecimento (estágios do saber)
1.10 - Realinhando finanças
1.11 - Lição de casa para pesquisar
1.12 - Dicas

2.01 - Networking – a base da procura de
trabalho
2.02 - Construindo rede de
relacionamentos
2.03 - Dicas na elaboração do currículo
2.04 - Dicas de como vender seu “peixe”
2.05 - Importância do feedback
interpessoal
2.06 - Importância do diário de bordo nessa
fase
2.07 - Noções de Programação
Neurolingüística
2.08 - Dicas de como fazer
Empatia/Rapport

Módulo 03
Vencendo na entrevista

Módulo 04
Trabalhando atitudes
complementares

3.01 - Vencendo na entrevista
3.02 - Interagindo com o entrevistador
3.03 - Dinâmicas sobre entrevistas
3.04 - Como vender-se na entrevista
3.05 - Perguntas mais freqüentes dos
entrevistadores
3.06 - Relacionamento interpessoal
3.07 - Exercitando a empatia/rapport
3.08 - Inteligência emocional no processo seletivo
3.09 - Exercitando o feedback interpessoal

4.01 - Empreendedorismo
4.02 - Trabalhar por conta própria
4.03 - Empregabilidade
4.04 - Necessidade de Coaching nessa fase
4.05 - Monitoramento das entrevistas
4.06 - Noções de Eneagrama – entendendo
as pessoas
4.07 - Exercitando empatia
4.08 - Avaliação do programa

Ministrante:
José de Araújo Villar - Economista, Biomédico, Mestrado em Comportamento
Organizacional, Pós Graduação em Sociologia, Master Practitioner em PNL, AT,
Gestão Empresarial e Eneagrama. É consultor de empresas há mais de 18 anos em
Desenvolvimento Gerencial, Coaching, DO, e como responsável pela Rhconsult tem
ministrado centenas de cursos sobre gestão de pessoas, liderança e negociação.
Foi executivo de RH do setor farmacêutico e empresas como Boehringer, Alcan e
Grupo Ultra. É professor de Pós-graduação, Consultor do DEC-Sindusfarma e
Ministrante do programa PAP-Sindusfarma.

Local

Local: Sede do Sindusfarma
Endereço: Rua Alvorada nº 1280 – Vila Olímpia
Estacionamentos Conveniados:
VAG PARK - Rua Casa do Ator, 975
ADONIS - Rua Caetano Velasco, s/nº
Hotel Transamérica – Rua Gomes de Carvalho, 1005

Inscrições:
Preencha a ficha que se encontra anexa ao e-mail, e envie-a preenchida para o
e-mail: andreiasanches@sindusfarma.org.br
Aguarde a confirmação da inscrição através do e-mail.
Valor da contribuição: Isento
Informações
Contatar: Andréia Sanches - Telefone: (11) 3897-9779
E-mail: andreiasanches@sindusfarma.org.br
Serão fornecidos: materiais didáticos e certificado aos participantes

Depoimentos:

Mais de mil e quatrocentos ex-colaboradores indicados pelas indústrias
farmacêuticas associadas à Entidade já participaram desse programa, leia abaixo
depoimentos retirados do site do Sindusfarma e confira as últimas avaliações.
(www.sindusfarma.org.br)
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Depoimento 1 - Em primeiro lugar agradeço a Deus pela oportunidade de ter
participado deste maravilhoso curso e depois ao meu amigo Arilton Rocha que me
indicou
o
PAP.
Depois de estar dois anos sem trabalho, por motivos de perda do meu pai, minha
mãe e outros membros da família, entrando em profunda crise de depressão,
participei deste curso com um excelente professor que nos transmite muita
segurança, experiência de vida, exemplos e dicas que elevam em muito nossa
auto-estima. Estou falando do professor Villar que com certeza, mereceria ser
aplaudido de pé se ele fosse um ator. Principalmente por aqueles que se encontram
nessa situação por motivos diferentes do meu. Sou professor de Inglês; também
trabalho com o público e posso dizer que o carinho e a dedicação que ele tem por
cada um de seus alunos é um dom que Deus lhe deu e que ele sabe usar muito
bem. Meus sinceros agradecimentos também a Elizabeth pela sua dedicação, amor
e generosidade. Mais uma vez meu muito obrigado! Sérgio Mauricio Alves

Depoimento 2 - "O PAP me abriu as janelas do conhecimento e conseguiu me tirar
da zona de conforto e lutar por um trabalho". Daniella Analha
Depoimento 3 - "O programa do PAP, vai muito além de um programa de
recolocação. A qualidade de informações recebidas e o excelente conteúdo faz com

que o profissional saia do programa com uma nova visão do Ser Profissional.
Sugiro que as empresas enviem todos os funcionários, sem exceção, porque com
certeza, as orientações recebidas no programa poderão ser úteis também para a
empresa. Sugiro aos RH's que conheçam o programa, pois isso será um grande
diferencial em seus Planos de Treinamento. Obrigada SINDUSFARMA por essa
oportunidade". Keli Pereira Rocha
Depoimento 4 - “A metodologia utilizada pelo Sindusfarma no PAP através do
consultor José A. Villar é fantástica. Os participantes podem tirar suas dúvidas
quanto à uma nova recolocação, além de ter auxílio profissional nas questões
comportamentais que ultrapassam o âmbito profissional. Recomendo a todos os
profissionais que buscam melhorias comportamentais na direção do bem estar
pessoal e profissional”. Paulo César Patrocínio
Depoimento 5 - "Quando me inscrevi no Programa de Apoio ao Profissional – PAP,
oferecido pelo Sindusfarma, não imaginava a riqueza de conteúdo do treinamento.
Estivemos juntos por quatro semanas e foi ótimo encontrar profissionais com tantas
experiências e poder trocar conhecimentos. Esta é uma iniciativa maravilhosa que
deve ser amplamente divulgada aos associados. Agradeço à Elizabeth pela
organização em nos recepcionar e ao Professor Villar pela disposição em nos
motivar durante todo curso. Tenham certeza de que o PAP fez toda diferença para
mim! Muito Obrigada”. Camila Cristina Abreu.

CDEC (Crédito de Desenvolvimento e Educação Continuada)
Todos os profissionais que participarem do PAP – Programa de Apoio Profissional –
receberão créditos educativos denominados CDEC (Crédito de Desenvolvimento e
Educação
Continuada).
Estes créditos constarão do certificado de conclusão de curso e do Espaço CDEC
que se encontra incluído no site www.sindusfarma.org.br. As informações contidas
no sistema serão protegidas, sendo o acesso restrito apenas aos participantes.
A seguir você encontrará o mecanismo de funcionamento do Sistema de Creditação
do Participante: Uma hora aula = 1 CDEC
CDEC somente será atribuído quando o profissional tem certificado de presença
efetiva em: curso, palestra, conferência, seminário, workshop ou congresso. Não se
atribui CDEC para estudos não presenciais. CDEC.

