SIGMUND SOFTWARE

TODAS AS SOLUÇÕES PARA
A AVALIAÇÃO DE RH:
TESTE DE RECRUTAMENTO,
TESTE DE PERSONALIDADE
E GESTÃO DE TALENTOS

www.SIGMUNDTEST.br.com

Introdução
SIGMUND é hoje uma referência na área de avaliação de recursos
humanos…

•

são 25 testes disponíveis no Windows e versões on-line traduzido e validado no Francês, Inglês, Alemão, Espanhol,
Português, Italiano, Holandês, Polaco e Chinês - e utilizados por mais
de 1 200 mil indivíduos.

•

são 30 anos de experiência no desenvolvimento de testes e
consultoria em Recursos Humanos e Gestão.

• são 700 consultores em todo o mundo disponíveis para orientar a
sua estratégia e política de recursos humanos.
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Os Testes
Competências Pro Manager

Potencial Premium

Uso: Recrutar, avaliar, selecionar,
desenvolver e trainar gerentes.

Uso: Recrutar, avaliar, selecionar,
desenvolver e trainar gerentes.

Elaboração do teste
Tipo de questionário : Ipsatif
Quantidade de critérios : 18
Quantidade de questões : 140
Tempo de aplicação : 25 minutos

Elaboração do teste
Tipo de questionário : Normatif
Quantidade de critérios : 37
Quantidade de questões : 580
Tempo de aplicação : 60 minutos

Validação do teste:
Dupla validação externa
Validação interna, consistência
Confiabilidade

Validação do teste:
Dupla validação externa
Validação interna, consistência
Confiabilidade
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O software
Concebido pelos profissionais de Recursos Humanos,
nosso software possibilita uma rápida e intuitiva
familiarização, em apenas alguns minutos.
Os nossos testes podem ser aplicados e utilizados on-line,
a partir de qualquer computador, tablet ou telefone
conectado à Internet.

Ao final do teste, você terá acesso instantâneo a
balanços claros, explícitos e de fácil utilização
para a condução de entrevistas de qualidade e
assim facilitar a sua tomada de decisões.

© 04.11.14 Peter Andreas Meier

10 boas razões para usar os testes de Sigmund

•30 anos de experiência em desenvolvimento de testes
•Abordagem rigorosa, baseada em resultados para a verdadeira confiabilidade e objetividade
•Tecnologia sem igual no mercado: todas as suas necessidades de avaliação são atendidos
com uma única plataforma (uma única aplicação)

•Acompanhamento e atualização regular de software, perguntas e padronização
•Implantação rápida e flexível das soluções locais e online
•Resultados facilmente exploráveise índices profissionais atuais
•Disponibilidade da solução em 9 idiomas
•Sincronização de dados com outros aplicativos e a capacidade de construir próprios índices
•Serviços opcionais ‘à la carte’ através de nossos parceiros
•Treinamento e assistência pessoal.
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distribuido por

Rua Jacucaim, 138
04563-020 - Brooklin
São Paulo - SP
Brasil

+55 (11) 5096 2459
alfa@diretobrasil.com.br
www.SigmundTest.br.com
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