Consultants Group by Tegon
APOIO A RECOLOCAÇÃO | DÚVIDAS FREQUENTES

Dúvidas frequentes
▲ Contratando o serviço tenho garantia de que serei
recolocado no período contratado?

▲ O que é um laudo profissional e comportamental
que a Tegon elaborará para envio às empresas?

▲ As sessões que farei com a Tegon duram quanto
tempo e com qual frequência elas ocorrem?

▲ Com relação ao meu perfil nas redes sociais, o que a
Tegon avaliará?

▲ Tenho um currículo pronto, a Tegon fará um
currículo novo?

▲ Como será feito o treinamento para entrevistas?

▲ O que é avaliação de perfil comportamental?

▲ Contratei o serviço por um determinado prazo. Caso
eu queira continuar como faço?

▲ O que contempla a orientação sobre a minha
empregabilidade?

▲ A Tegon trabalha no sucesso? Posso pagar somente
após minha recolocação?

▲ Contratei o serviço Platinum com mapeamento de
vagas, preciso buscar emprego ou a Tegon fará isso
por mim?
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Sua dúvida não foi esclarecida?
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Dúvidas frequentes
▲ Contratando o serviço tenho garantia de que serei
recolocado no período contratado?
Nenhuma empresa pode garantir que você estará recolocado ao final do
período contratado. A recolocação depende de sua qualificação, oferta
de vagas em sua área e que você seja o melhor colocado no processo
seletivo, fatores que não podem ser controlados pela Tegon. O objetivo
do serviço é potencializar suas oportunidades de participação em
processos seletivos. As avaliações, treinamentos e direcionamentos
prestados durante a vigência do serviço (de acordo com o plano
escolhido) têm por objetivo preparar você da melhor forma possível
para que se apresente às empresas e selecionadores, adequando seu
discurso de forma a enaltecer suas características fortes, habilidades
técnicas, conhecimentos, experiência e competência, conquistando
assim uma condição diferenciada no mercado e por via de
consequência, nos processos seletivos.
O serviço de mapeamento de vagas é um serviço diferenciado oferecido
pela Tegon que potencializa ainda mais suas chances de recolocação.
Você não ficará apenas no banco de dados da empresa, apresentamos
seu laudo ao Analista responsável por cada processo seletivo.
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Confira aqui mais respostas e
esclareça todas as suas dúvidas

Dúvidas frequentes
▲ As sessões que farei com a Tegon duram quanto
tempo e com qual frequência elas ocorrem?
Alguns serviços preveem sessões para devolutiva de avaliações
comportamentais e direcionamento de carreira conduzidas pela Head
da Tegon – Luciana Tegon, que é especialista em carreira e Master
Coach pela Sociedade Brasileira de Coaching.
As sessões tem duração de 1 (uma) hora e podem ser feitas
pessoalmente na Tegon ou por Skype se você reside fora de São Paulo
ou Brasil.

Confira aqui mais respostas e
esclareça todas as suas dúvidas
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Dúvidas frequentes
▲ Tenho um currículo pronto, a Tegon fará um
currículo novo?
No início do trabalho você deverá realizar o cadastro de seu currículo
na base de talentos da Tegon. Será orientado para que descreva de
forma ordenada e completa todos os seus conhecimentos e
experiências. A partir das informações que você inseriu em nosso
sistema a Tegon elaborará seu laudo profissional e comportamental,
material de qualidade diferenciada do mercado que será apresentado
a mais de 45 mil profissionais de RH, Consultorias e Headhunters –
empresas de médio e grande porte no Brasil.

Confira aqui mais respostas e
esclareça todas as suas dúvidas
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Dúvidas frequentes
▲ O que é avaliação de perfil comportamental?
É um assessment (avaliação) realizado online que tem o objetivo de
entender os fatores do comportamento do profissional avaliado. O
resultado desta avaliação norteará todo o direcionamento que será
fornecido ao profissional.

Será dado feedback do perfil ao profissional como instrumento de
auto-conhecimento e identificação de seus pontos fortes e pontos de
desenvolvimento.

Confira aqui mais respostas e
esclareça todas as suas dúvidas
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Dúvidas frequentes
▲ O que contempla a orientação sobre a minha
empregabilidade?
Avaliação da posição atual ocupada x posição desejada, avaliação de
remuneração, identificação de atualizações técnicas necessárias para
participação nos processos entre outros temas relacionados à sua
empregabilidade.

Confira aqui mais respostas e
esclareça todas as suas dúvidas
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Dúvidas frequentes
▲ Contratei o serviço Platinum com mapeamento
de vagas, preciso buscar emprego ou a Tegon
fará isso por mim?
A atividade de buscar emprego ativamente cabe a Tegon e a você
também, trabalharemos em conjunto e alinhados o tempo todo.
Nossa equipe encaminha semanalmente as vagas mapeadas para seu
perfil e você nos envia as vagas que se inscreveu também. Nossa
equipe abordará diretamente a empresa ou consultoria responsável
pelo processo, identificará o profissional responsável e encaminhará
seu laudo com a recomendação diretamente a ele. A partir desta
ação suas chances de ser efetivamente avaliado pelo RH e chamado
para participação no processo seletivo são potencializadas. Trata-se
de um acesso preferencial ao selecionador. Pelo caminho normal seu
currículo estaria apenas na base de talentos da empresa onde os
recrutadores pesquisam currículos para o processo.

Confira aqui mais respostas e
esclareça todas as suas dúvidas
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Dúvidas frequentes
▲ O que é um laudo profissional e comportamental
que a Tegon elaborará para apresentação do meu
perfil às empresas?
É um material que conterá apresentação, resumo de perfil
comportamental (muito apreciado pelos RHs) e currículo do
profissional, ou seja um material diferenciado dos currículos que as
empresas recebem para as posições. É a forma de destacarmos você
para participação em processos seletivos compatíveis com seu perfil.
Este laudo é feito de forma detalhada, que pode ser lido em tópicos
pelo RH para identificação dos requisitos básicos da vaga, como pode
ser encaminhado aos gestores das vagas para que conheçam
profundamente seus conhecimento e experiências, destacando-o de
forma positiva em relação aos demais candidatos visto que seu laudo
será um material diferenciado.

Confira aqui mais respostas e
esclareça todas as suas dúvidas
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Dúvidas frequentes
▲ Com relação ao meu perfil nas redes sociais, o que
a Tegon avaliará?
A forma como você se expõe publicamente é avaliada em processos
seletivos. Avaliaremos o conteúdo de Facebook e Linkedin orientando
e recomendando alterações e adequações em seu perfil para que
você transmita uma imagem adequada nas redes sociais. O Linkedin
hoje é uma ferramenta poderosa de networking e percebemos que
alguns de nossos clientes sub-utilizam este recurso. Este serviço
contempla a avaliação de seu perfil, recomendação de adequações e
orientações de como utilizar o Linkedin de forma ativa para a
transição de carreira.

Confira aqui mais respostas e
esclareça todas as suas dúvidas
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Dúvidas frequentes
▲ Como será feito o treinamento para entrevistas?
Entenderemos eventuais dificuldades ou dúvidas que você possui em
relação as entrevistas. A partir deste relato orientaremos sobre o que
o RH e gestores observam quando um candidato é entrevistado.
Ajustaremos e orientaremos sua explanação sobre desligamentos e
descrição de sua trajetória profissional de forma a enaltecer e
ressaltar todo o seu potencial e realizações. Quando contratado o
serviço de simulação gravada de entrevista, o cliente fará uma sessão
onde será filmado em ação e após, faremos outra sessão para assistir
a entrevista gravada e ajustarmos os pontos que forem necessários
para otimizar a performance do profissional.

Confira aqui mais respostas e
esclareça todas as suas dúvidas
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Dúvidas frequentes
▲ Contratei o serviço por um determinado prazo.
Caso eu queira continuar com o direcionamento
ou mapeamento de vagas como faço?
Você poderá adquirir serviços avulsos de mapeamento ou
direcionamento. Caso o profissional tenha se recolocado e deseje
direcionamento para o novo emprego e enfrentamento da fase de
adaptação, oferecemos serviços personalizados para este objetivo
também.

Confira aqui mais respostas e
esclareça todas as suas dúvidas
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Dúvidas frequentes
▲ A Tegon trabalha no sucesso? Posso pagar
somente após minha recolocação?
Nosso trabalho envolve custos pois trabalhamos com ferramentas
de ponta e equipe sênior, há toda uma estrutura e serviços que
são prestados durante o contrato que precisam ser remunerados.
Nos serviços de avaliação e direcionamento de carreira,
orientações para entrevista e gravação de simulação você será
atendido pela Head da Tegon – Luciana Tegon, especialista na área
e Master Coach pela Sociedade Brasileira de Coaching.
Nos serviços de mapeamento, há uma equipe que identifica vagas
e que contacta as empresas uma a uma para buscar a informação
sobre a profissional de RH que esta conduzindo o processo para
que possamos fazer a apresentação de seu material para cada
vaga. É um trabalho totalmente personalizado e diferenciado do
que o mercado oferece e há um custo para mantê-lo.

Excepcionalmente em alguns perfis profissionais de nível gerencial
e acima trabalhamos com uma proposta diferenciada onde há um
pequeno pagamento inicial e o restante na recolocação. Solicite
uma proposta.

Confira aqui mais respostas e
esclareça todas as suas dúvidas
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