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Introdução

Com base na sua experiência, a Processo criou os produtos Assessoria e Coaching.

Descrição

Este produto corresponde à prestação de serviços de assessoria nas áreas de competência da Processo durante um determinado número
de dias.

Âmbito

Assessoria nas áreas de competência da Processo.

Objectivo

Dentro do âmbito definido, o objectivo deste produto é produzir aconselhamento e recomendações relevantes para a empresa cliente,
mediante o seu contexto, situação em concreto e prioridades.

Metodologia

A empresa cliente adquire um determinado número de dias de trabalho de um consultor da Processo e utilizará esse tempo da forma
que decidir por bem, tendo em atenção as áreas de competência da Processo, a sua situação, as suas necessidades e as suas prioridades,
em concreto. Os dias de trabalho serão prestados na instalação do cliente, ou em qualquer outro local mediante acordo mútuo, se isso
for do interesse da empresa cliente. O calendário de prestação desses dias de trabalho será definido de acordo com a situação,
necessidades e prioridades concretas da empresa cliente.

Resultados a
entregar

Os resultados serão conforme as necessidades concretas do cliente, os trabalhos a executar e projectos a desenvolver.

Prazo de
execução

O prazo máximo de execução é de seis meses ou de um ano, conforme o número de dias adquiridos forem 5 ou 10, respectivamente. A
empresa cliente poderá encurtar este prazo para um que lhe seja mais conveniente, mediante as suas necessidades.

Valor &
Pagamento

Por favor, consulte a página deste produto em http://www.processo.pt | portefólio | produtos.

Condições e
Exclusões

Os dias de trabalho associados a este produto serão utilizados mediante o estrito interesse da empresa cliente. O mesmo se passando
com o trabalho a produzir.

Informação
adicional

Por favor, consulte a página deste produto em http://www.processo.pt | portefólio | produtos.

O produto de Assessoria permite às empresas contratar um recurso especializado, por um determinado número de dias de
trabalho, com as competências do qual poderão contar para desenvolver projectos. O produto de Coaching produto permite
às empresas obter serviços avançados de desenvolvimento profissional para os seus colaboradores, por um determinado
período de tempo e com um objectivo definido, de modo a potenciar ou a criar valências tidas como necessárias e importantes
no desempenho das suas funções.
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