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Empregabilidade 
 

Curso de Empregabilidade,aprenda como manter ou conseguir um emprego. Empregabilidade 
é o conjunto de conhecimentos, habilidades e comportamentos que tornam o profissional 
importante. Aprenda como desenvolver e manter a sua Empregabilidade. 

INSCREVA-SE  

Emprego – Comodismo – Demissão – Procura – 
Frustração 

 Se você trabalha em uma empresa e sente que não é valorizado, já faz a mesma coisa há anos e 
nunca teve uma promoção ou reconhecimento pelo seu trabalho, não fique ai parado trabalhando 
infeliz ou esperando ser demitido (ainda mais em tempos de CRISE). 

Para aumentar a empregabilidade, os profissionais precisam estar aptos do ponto de vista técnico, 
gerencial, intelectual, humano e social, para solucionar problemas cada vez mais sofisticados e 
específicos. Informação e conhecimento são vitais, pois o futuro pertence às pessoas que usam a 
cabeça. 

Não fique esperando ser demitido para repensar a sua vida profissional, não se acomode, saia da sua 
zona de conforto e consiga um emprego melhor ou uma promoção. 

A EMPREGABILIDADE é o conjunto de conhecimentos, habilidades e comportamentos que tornam o 
profissional importante para obter um emprego ou promoção e ser bem sucedido em sua profissão. 

Para sabermos se temos Empregabilidade, devemos responder algumas perguntas: 

– As minhas qualificações são interessantes a ponto de me diferenciar dos meus concorrentes? 

– Qual o meu diferencial frente a os meus concorrentes? 

– A minha trajetória profissional é interessante e é capaz de atrair o mercado de trabalho? 

– Você reclama do governo, da vida, do mundo, da sua família, do RH, e das empresas porque não 
consegue mudar para um trabalho melhor ou conseguir uma promoção? 

– Você toma alguma atitude para melhorar sua empregabilidade ou continua apenas sentado no sofá 
RECLAMANDO? 

Para que você aprenda mais sobre EMPREGABILIDADE te apresento o Treinamento 
Empregabilidade Onlear, onde ensinamos sobre Fatores Pouco Conhecidos Que Podem Garantir o 
Seu Emprego ou uma Promoçãoaumentando a sua EMPREGABILIDADE. 

 Sabe por que isso vai aumentar as suas chances de conseguir um 

EMPREGO ou uma PROMOÇÃO? 

 

https://www.kdemy.com.br/curso-de/empregabilidade/?redirect
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 A maioria das pessoas só se preocupam com o seu currículo e vida profissional quando estão a 

procura de um emprego, ai descobrem como está o mercado de trabalho e o quanto estão 
desatualizadas por terem ficado algum tempo acomodadas. 

Quem procura o primeiro emprego sabe como é difícil consegui-lo sem ter experiência, também é 
muito ruim trabalhar em algo que não gosta ou sofrer a injustiça de não ser valorizado e nunca 
conseguir uma promoção ou salário melhor. 

Você vai aprender neste Treinamento sobre empregabilidade, e isso vai mudar a sua vida ! 

Com o Treinamento Empregabilidade Onlear você vai aprender como ser um profissional melhor e 
garantir o seu emprego, vai aprender também como você é visto pelo empregador. 

Um Pouco Do Que Você Vai Encontrar Neste Treinamento: 

 

 O que é EMPREGABILIDADE e como desenvolve-la 

 Como melhorar o seu Currículo 

 Como conseguir uma promoção 

 Como aumentar as suas chances de ser contratado 

 Como ser um profissional melhor 

 Proatividade 

 Comprometimento 

 Comunicação 

 Relacionamento Interpessoal 

 Trabalho em Equipe 

 Motivação Profissional 

 Planejamento de Carreira 
 

12-INSTRUTORES/CONSULTOR: 
 

Profissionais com habilidade em gestão de  pessoas, com ampla experiência em técnicas de 
negociação, marketing e vendas 

 


