
O SA Competence Manager apresenta uma 
solução integrada para a gestão de todos 
os aspectos de desenvolvimento humano 
de colaboradores, representando o capital 
intelectual da organização

SA Competence Manager 

Gire a tela do seu dispositivo 
para uma leitura mais confortável, 
caso esteja visualizando este 
documento pelo celular ou tablet.



Aprimore a competência de seus talentos na organização 
e elabore planos de carreiras, promovendo e gerenciando 
competências, habilidades e atitudes dos colaboradores 
com foco em critérios defi nidos

Histórico, evolução
e controle

Conheça as principais aplicações

QUALIFICAÇÕES
Com essa funcionalidade é possível gerir as competências, 
cargos, colaboradores e evidências através de bibliotecas, 
facilitando a organização dos cadastros.

AVALIAÇÕES DE RESULTADOS
Utilize ferramentas gráfi cas para analisar os resultados 
das avaliações e verifi car o atingimento das metas da 
instituição, da equipe ou individual.

CURSOS E TURMAS
Permite a criação do catálogo de cursos oferecidos na 
instituição, gerenciando suas características, conteúdos, 
turmas, carga horária e participação. Gera certifi cados.

BANCO DE TALENTOS
Facilita a gestão das qualifi cações dos colaboradores, 
agilizando o processo de seleção e preenchimento dos 
cargos em aberto.

GESTÃO DE CARREIRA
Dentro deste módulo é possível acompanhar o 
desenvolvimento dos colaboradores através da 
observação de defi ciências e criação de ações de 
melhoria.

ANÁLISE DE RESULTADOS
Ferramentas de análise integradas aos ciclos de 
competências, resultados, carreiras e cargos com intuito 
de montar um panorama de desenvolvimento para as 
instituições.

DIÁRIO DE BORDO
Possibilita a consulta de anotações feitas pelo 
avaliador sobre o colaborador ao longo do período 
de avaliação dos ciclos.

RELATÓRIOS E ESTATÍSTICAS
Relatórios gerenciais completos para extração, 
acompanhamento, análise e parecer dos resultados em todos 
os níveis e conjuntos de informações dos colaboradores.



Entre em contato e saiba
mais sobre os nossos serviços

0800 643 5100

Componentes disponíveis e complementares

Benefícios e funcionalidades
  Workfl ow completo de gestão das competências;

  Gerenciamento de cargos;

  Plano de carreira com defi nição do perfi l do cargo e do profi ssional;

  Ferramentas de análise: radar de cargos, banco de talentos e horas de treinamento;

  Certifi cação de competências dos colaboradores;

  Planejamento das necessidades e investimento em novos cursos;

  Controle de matrículas com avaliação individual;

  Avaliação de competências e colaboradores;

  Segurança e confi dencialidade das informações;

  Alinhamento das competências com os objetivos estratégicos.

www.interact.com.br


