
Competências do setor da saúde

Áreas de Competência

Abaixo você encontrará a avaliação geral sobre seu potencial natural e sua atual abordagem (adaptação) dos comportamentos

relacionados às 4 áreas de competência chave. Essa avaliação NÃO é uma avaliação do desempenho de suas competências em cada

área, mas sua avaliação natural representa seu potencial instintivo ou natural de mostrar ou desenvolver mais facilmente essa área de

competência, ou seja, seu desempenho ou desenvolvimento exigirá menos esforço adicional. Sua classificação Adaptada representa

onde você está investindo sua energia ou onde você percebe que deve investir para obter um desempenho bem-sucedido nessa área.

Tudo o que ultrapassa 50% significa pouco esforço, o que está abaixo de 50% significa um pouco mais de esforço.

Tenha em mente que ninguém pontua alto em todas as áreas, mas devemos levar em consideração as áreas que devem estar

relacionadas à nossa atividade ou posição de trabalho.
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Competências do setor da saúde

Competências Comportamentais Chave

Abaixo, você encontrará a avaliação sobre seu potencial NATURAL e sua abordagem atual (ADAPTAÇÃO) nas principais competências do

setor de saúde com base nas recomendações da OMS. Esta avaliação NÃO é uma avaliação do desempenho de sua competência em

cada competição, mas sua avaliação NATURAL representa seu potencial instintivo ou natural de mostrar ou desenvolver essa

competição mais facilmente, isto é, seu desempenho ou desenvolvimento exigirá menos esforço adicional. Sua avaliação ADAPTADA

representa onde você está investindo sua energia ou onde você percebe que deve investir para o desempenho bem-sucedido nessa

área.

Tudo o que exceder 50% significa pouco esforço, quanto maior a porcentagem, menor o esforço. O que está abaixo de 50% é um

pouco mais de esforço, quanto menor a porcentagem, maior o esforço, mas em nenhum caso limita como você pode desenvolver ou

desenvolver essas habilidades se você trabalhou nelas, já que não é isso que o que nós medimos.

PRINCIPAIS COMPETÊNCIAS DA "SEGURANÇA DO PACIENTE"

Você deve olhar para aqueles que são fundamentais para a sua posição ou atividade e ignorar o resto

COMPETÊNCIAS "OPERACIONAIS" PRINCIPAIS DO SETOR DE SAÚDE

Você deve olhar para aqueles que são fundamentais para a sua posição ou atividade e ignorar o resto.

Compromisso

Colaboração

Tolerância à pressão

Orientação para ordem e qualidade

Orientação a resultados

Empatia

Trabalho em equipe

Comunicação
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Orientação para aprender

Adaptabilidade

Tomada de decisão e resolução

Orientação de serviço

Pensamento estratégico

Gerenciamento de equipe

Produtividade

Concentre-se no objetivo
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