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Formação de Consultores de RH 
– Dezembro 2020 – 

 
Objetivo 
Apresentar o papel do profissional de Recursos Humanos no cenário empresarial contemporâneo e 
como o Consultor de RH pode atuar de forma estratégica na transformação de empresas e 
organizações. 

Conteúdo Programático 
Módulo 1 – 02/12/2020 – online e ao vivo das 10:00h as 12:00h 
Ser consultor de RH 

1. Evolução do RH 
2. Desenvolvimento contínuo do consultor de RH 
3. Os papéis do consultor de RH 
4. Por que ser consultor de RH 
5. O que é consultoria e o que não é 
6. Mitos e verdades sobre consultoria e consultores 

Módulo 2 – 04/12/2020 – online e ao vivo das 10:00h as 12:00h 
Arquitetura da consultoria de RH 

1. Arquitetura da consultoria de RH 
2. Relacionamento com clientes e colaboradores  
3. Experiências e casos de consultorias em RH e gestão 

Módulo 3 – 09/12/2020 – online e ao vivo das 10:00h as 12:00h 
Gestão de Projetos de Consultoria de RH 

1. Criação e apresentação de propostas de trabalho 
2. Diagnósticos  
3. Criação de indicadores 
4. Implementação de soluções de RH 
5. Avaliação de resultados  

Módulo 4 – 11/12/2020 – online e ao vivo das 10:00 as 12:00 
Marketing de Serviços de RH 

1. Network  
2. Análise de Demandas e Oferta de Serviços 
3. Marketing de Serviços de Consultoria 

Módulo 5 – 16/12/2020 – online e ao vivo das 10:00 as 12:00 
1. Ética na consultoria de RH 
2. Troca de experiências e dicas sobre consultoria de RH 
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Certificados: 
Será enviado certificado via correio a todos os que participarem no mínimo 75% do tempo do 
curso. 

Inscrição: 
  Acesse https://pag.ae/7WvWbSeeu  Valores divididos no PagSeguro em até 3 vezes sem 
juros ou até 12 vezes nas opções do PagSeguro. 

 

Instrutores:  
Consultores atuando desde 2001 em diversos estados para empresas como Unimed, Unicred, 
Sicoob, dentre outras.    

Saiba mais sobre nós em nosso website www.SCRH.net.br  


