
 

 

Edital DME 04/2021 

Oficina: Entrevista por Competências 

 

Brasília, 03 de maio de 2021 

 

Objetivo: Capacitar dirigentes que atuam ou possam vir a atuar no processo de captação de adultos e realocação, 
de modo a elevar os índices de assertividade na seleção ou realocação dos voluntários nas diferentes áreas de 
atuação em uma UEL. 

Público: Dirigentes. 

Data do Evento: 19 de maio, na plataforma Google Meet. 

Período de Inscrição no Meu Paxtu: Para o DF: de 03 a 12 de maio. Para outras regiões: 13 a 15 de maio.  

PROGRAMA DE ATIVIDADES 

A oficina será desenvolvida em 4 módulos, em que o primeiro terá 30 minutos de duração com todos 
participando, outros três terão duração de 20 minutos, em que os participantes circulam por salas, ao final 10 
minutos para avaliação e fechamento. 

Módulo 1 – Apresentação dos conceitos e material de trabalho disponível para pessoas ou equipes que atuam 
na captação de adultos voluntários – 30 minutos (das 20 as 20h30).  

Módulo 2 – Revendo competências essenciais – jogo com as competências essenciais e conversas para relembrar 
os conceitos – 20 minutos  

Módulo 3 – Praticando Entrevistas por Competência – simular uma entrevista, em que a equipe participante 
define dois voluntários para serem entrevistadores, um voluntário para ser candidato, os demais são 
observadores, que ao final consolidam e definem um para apresentar para o coordenador da sala - 20 minutos  

Módulo 4 – Exercício de elaboração de uma roda (gráfico) de competências e outra de valores, em que cada 
participante se autoavalia e ao final aqueles que desejarem falam e compartilham como se posicionaram nestas 
áreas analisadas e a importância na internalização desses conceitos para quem faz entrevistas. 20 minutos 

 

Deomar Rosado 
Diretor de Métodos Educativos 

Região do Distrito Federal 
 
 
 
Para mais informações entre em Contato com a Equipe do Escritório Regional 
Telefone/Whatsapp: 3039-3419 ou 98175-0008 
E-mail: contato@escoteirosdf.org.br 


