


MARKETING DIGITAL
Aumente suas vendas e lucro

com anúncios na internet.

www.sivople.com
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A Universitária tem orgulho de fazer parte da vida dos baianos. São 42 anos 
prestando serviços de qualidade, investindo em equipamentos de última 
geração e valorizando o que mais importa: você! 

copiadorauniversitaria.com.br
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WWW.LUDUSLUDICOS.COM.BRWWW.LUDUSLUDICOS.COM.BR

CRIAÇÃO DE JOGOS FESTIVOSCRIAÇÃO DE JOGOS FESTIVOS

COMPRE AQUICOMPRE AQUI
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VAGAS
EMPREGOS

Se você é um apaixonado por trabalho, se liga nas vagas de
empregos nas plaformas mais conhecidas do Brasil.

DE

@carreiraseoportunidades
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@grupo.libertamente

O Grupo Libertamente foi criado em 2019, a partir um uma paixão em comum de amigos empreendedores que
atuam com maestria em distintas áreas profissionais, mas que convergem no quesito desenvolvimento humano.
Impulsionados pelo desejo em partilhar seu conhecimento e contribuir para a sociedade com sua expertise,
dedicam-se na construção de conteúdo em forma de cursos, palestras, treinamentos e workshops que tem como
objetivo auxiliar pessoas na conquista do primeiro emprego e/ou recolocação, identificação de sua aptidão
profissional e o despertar ou aprimoramento em liderança e gestão de pessoas.
Todos os integrantes possuem larga experiência na prestação de serviço de desenvolvimento de habilidades e
competências, prezando pelo respeito às individualidades e características pessoais utilizando técnicas
atualizadas de identificação e aditando Soft Skills e Hard Skills.
O trabalho é pautado na ética e confiança nas relações com clientes, candidatos e parceiros.
Nossa missão é o foco em pessoas, extraindo sua melhor versão profissional, com trabalhos em grupos e
também personalizados.
O compromisso com a ética e excelência no atendimento humanizado e personalizado, respeitando sempre a
individualidade para assim desenvolver competências técnicas e comportamentais é nosso valor.

Nosso time de especialistas

Ademildes Duarte: Bacharel em administração e gestão de RH, pós graduada em gestão de pessoas,
especializada em análise comportamental, PNL, vendas no varejo com mais de 20anos de experiência na área
comercial.

Antônio Jorge Menezes: Bacharel em direito, advogado, pós graduado ciências criminais, direito do
consumidor, família, Administração pública, formação em Gestão de redes de computador com mais de 15 anos
de experiência de mercado.

Claudiane Macêdo: Graduada em gestão de RH, bacharel em psicologia, especialista em neuropsicologia da
aprendizagem, mestranda em intervenção psicológica no desenvolvimento e na educação com know-how na
avaliação e desenvolvimento comportamental.

Kelen Soares: Comunicóloga, publicitária, pós-graduada em gestão estratégica de marketing e vendas. Atua há
15 anos em gestão comercial, especialista em liderança e formação de equipe de alta performance e professora.

Danilo Cruz: Terapeuta cognitivo comportamental, analista comportamental e coach multidimensional,
professor, palestrante, treinador.
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 CLIQUE E GARANTA SUA VAGA

Destino: Belo Horizonte
Data: de 23 a 25-07-22

Realização

Encontro de negócios
Empreendedores do Brasil!

Vendas: 11 9 9813-0488Vendas: 11 9 9813-0488Vendas: 11 9 9813-0488
@empreendedoresdobrasiloficial@empreendedoresdobrasiloficial@empreendedoresdobrasiloficial


