LISTA DE COMPETÊNCIAS E PERGUNTAS
DO MÓDULO DE DEGUSTAÇÃO
Ômega Plus - Consultoria & Treinamento
Tel.: 11 5082-3680
Fax: 11 5549-1126
www.omegaplus.com.br

O Sistema Ômega Plus - SOP foi desenvolvido com o propósito de ser uma ferramenta informatizada na qual
você irá identiﬁcar as suas competências a serem desenvolvidas, obter orientações de quais ações devem ser
realizadas e por ﬁm registrar a sua Reunião Formal de Feedback e o seu Plano de Ação. É possível também o
efetivo acompanhamento dos Planos de Ação através de Indicadores numéricos e coloridos.

Competência: ADAPTABILIDADE
Frente a mudanças mostra-se interessado a novas maneiras de executar as tarefas.

TARGET DO CARGO (TC)

OPÇÕES DE RESPOSTA

1

Muda o seu foco rapidamente diante de um projeto novo urgente.

2

Entende a necessidade de ﬂexibilizar e adaptar suas ações, a partir de diferentes pontos de vista.

3

Analisa situações e faz mudanças signiﬁcativas para garantir que os objetivos da
empresa sejam atingidos.

4

Altera objetivos, estratégias, planos ou projetos de acordo com as mudanças no ambiente
interno e/ou externo para atingir os resultados esperados pela empresa.

Competência: FOCO EM RESULTADOS
Tem a disposição em atingir as metas estabelecidas no planejamento estratégico.

TARGET DO CARGO (TC)

OPÇÕES DE RESPOSTA

1

Age de maneira objetiva para melhorar o desempenho sempre com foco no resultado.

2

Sabe identiﬁcar o melhor momento para iniciar ações visando melhorias e o crescimento
dos resultados.

3

Utiliza redes de ferramenta de dentro do negócio para atingir os resultados e se
necessário busca alternativa.

4

Sistematicamente colhe informações internas e externas para implementar nos resultados.

Competência: GESTÃO DE CONFLITOS
Capacidade de perceber as situações de conﬂito rapidamente e as enfrentar,sempre preservando as
relações grupais e com o objetivo de conseguir a cooperação.

TARGET DO CARGO (TC)

OPÇÕES DE RESPOSTA

1

Percebe as situações de conﬂito com facilidade.

2

Identiﬁca e propõe soluções para as situações de conﬂito.

3

Gerencia situações de conﬂito com habilidade.

4

Tem alta facilidade para evitar situações de conﬂito.

OBSERVAÇÃO

TC - Target do cargo - Na versão de degustação o TC (Target do cargo) será sempre 4, mas na versão completa
esse valor poderá ser conﬁgurado.

