RANKING
Este relatório indica de maneira direta os indivíduos mais próximos do perﬁl do cargo conforme indicado
no Ques onário de Perﬁl do Cargo.
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1. GRÁFICO DO CARGO
PERFIL DO CARGO

2. EXIGÊNCIAS DO CARGO
Este cargo, conforme descrito no Questionário de Perfil do Cargo exige ou requer as seguintes características gerais:

Requer entusiasmo e o mismo
A ngir metas através das pessoas
Gostar de estar com pessoas
Preferir não trabalhar sozinho
Atuação vigorosa e independente
Habilidades de comunicação signiﬁca vamente acima da média
Conﬁar facilmente nas pessoas
Usar o entusiasmo para gerar um ambiente amigável e espírito de equipe
Comunicação facil e ﬂuente
No entanto, personalidades com as caracterís cas listadas vem acompanhadas das seguintes
contrapar das:
Pode ser displicente e desorganizado
Frente a uma situação di cil é mais provável que tenha uma a tude emocional ou que se afaste
buscando uma posição em que se sinta seguro emocionalmente
Tem diﬁculdades para lidar com detalhes

3. COMPETÊNCIAS INDICADAS PARA O CARGO
Principais competências exigidas pelo cargo

Sociabilidade
Entusiasmo
Autoconﬁança
Persuasão

4. CANDIDATOS SELECIONADOS
Selecionar grupo
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O cargo exige um perﬁl comunicador e persuasivo. Entretanto, o individuo com o qual o cargo está sendo
comparado, pra camente não apresenta nenhuma dessa caracterís cas preferindo ser mediador, sinte zador e
harmonizador. Portanto, é altamente improvável que esta pessoa a nja níveis aceitáveis de desempenho no cargo.
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A pessoa a ocupar este cargo deve ser comunicador e persuasivo. O individuo com o qual o cargo está sendo
comparado, não apresenta nenhuma dessa caracterís cas. Ao contrário, este prefere ser planejador, administrador
e cria vo. Portanto, é improvável que esta pessoa a nja níveis aceitáveis de desempenho no cargo.
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A pessoa a ocupar este cargo deve ser comunicador e persuasivo. O individuo com o qual o cargo está sendo
comparado, não apresenta nenhuma dessa caracterís cas. Ao contrário, este prefere ser prá co, realista e
constante. Portanto, é improvável que esta pessoa a nja níveis aceitáveis de desempenho no cargo.
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A pessoa a ocupar este cargo deve ser comunicador e persuasivo. O individuo com o qual o cargo está sendo
comparado, não apresenta nenhuma dessa caracterís cas. Ao contrário, este prefere ser preciso, perfeccionista e
tradicional. Portanto, é improvável que esta pessoa a nja níveis aceitáveis de desempenho no cargo.
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