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Career Direct® Online foi desenvolvido pelo Crown Ministério de Finanças. O Sistema Completo de Orientação Career Direct é marca registrada. Career Direct, o
logotipo do Crown, Crown Ministério de Finanças e a identidade visual de Crown são marcas registradas de Crown Financial Ministries, Inc. Todas as demais marcas
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INTRODUÇÃO
Jane, o princípio contido neste relatório é que quando as pessoas combinam seus trabalhos com suas personalidades, interesses, habilidades e valores, elas
geralmente passam a gostar mais daquilo que elas fazem e se tornam bem-sucedidas.  Assim, seus comentários nas quatro áreas mostradas abaixo fornecerão
informações valiosas para seu planejamento de carreira. Todas essas áreas devem ser consideradas antes de tomar suas decisões de carreira.

Seus resultados não fornecem uma ocupação específica para você. Em vez disso, você receberá informações importantes que o ajudarão a entender seu design único
e o tipo de trabalho que seria uma boa combinação para você. A abordagem geral é muito melhor, porque geralmente há várias ocupações similares que combinam
os interesses e talentos de uma pessoa.

APRENDA AINDA MAIS COM SEU RELATÓRIO DETALHADO

o Seu Relatório Básico faz com que você comece no caminho certo, mas você pode tirar o máximo proveito da sua Avaliação
Career Direct através de uma atulização para o Relatório Detalhado Premium.

Ambas as opções incluem um Relatório Detalhado, um plano de ação e recursos adicionais, mas o seu Relatório Premium
oferece a consultoria de carreira 1 a 1 para acompanhar seus resultados e ajudá-lo a determinar o que é importamte para o seu

futuro!

UPGRADE DOS MEUS RESULTADOS

1. Holland, J. (1959). A Theory of Vocational Choice. Journal of Counseling Psychology, 6(1), 35-45.
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PERSONALIDADE
Jane, nesta seção o termo personalidade descreve a maneira como uma pessoa é naturalmente motivada a agir. Por exemplo, algumas são naturalmente muito
organizadas e precisas, enquanto outras são mais espontâneas e impulsivas. Do mesmo modo, há pessoas que gostam de se arriscar, enquanto outras são
naturalmente cautelosas.

Abaixo estão listados seus seis fatores de personalidade na ordem do mais extremo ao menos extremo.

1. Aventureiro
aventureiro, ambicioso e competitivo; é atraído pelo desafio.

2. Extrovertido
sociável e naturalmente popular, é uma pessoa que gosta de conhecer novas pessoas; é  entusiasmado e bom em fazer contatos.

3. Inovador
muito criativo; gosta especialmente de gerar e expressar novas ideias e buscar desafios mentais.

4. Meticuloso
exato, organizado e preparado. Você naturalmente segue regras, uma vez que gosta de estrutura e previsibilidade.

5. Complacente / Dominante (Intermediário)
sente-se bem como líder ou subordinado, adaptando-se à situação.

6. Desapegado(a) / Compassivo (Intermediário)
agradável e solidário, mas capaz de ser objetivo com relação a pessoas e situações.

OS SEIS FATORES DA PERSONALIDADE

Complacente

Introvertido(a)

Desapegado(a)

Desordenado(a)

Cauteloso(a)

Convencional

Dominante (5)

Extrovertido (14)

Compassivo (2)

Meticuloso (6)

Aventureiro (14)

Inovador (9)

30 20 10 5 mid 5 10 20 30
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INTERESSES GERAIS
Jane, INTERESSES são os fatores mais importantes na busca de áreas de carreira que atendam ao seu design. As principais áreas para você considerar são:

1. Gestão/Vendas
Este grupo profissional concentra-se em atividades relacionadas a negócios, tais como gerenciamento, vendas, estratégias de marketing, além de abertura e
administração de negócio próprio.

2. Esportes
As pessoas atraídas por este grupo profissional muitas vezes se interessam por esportes, seja como ocupação ou como lazer.

3. Internacional
Este grupo profissional envolve uma grande vontade de viajar ou trabalhar em outro país, interagir com pessoas de diversas culturas e comunicar-se em mais
de um idioma.

4. Direito/Política
As pessoas atraídas por este grupo profissional têm grande necessidade de influenciar os pensamentos e opiniões de outras pessoas.

INTERESSE AMOSTRA DE OCUPAÇÕES

Gestão/Vendas Representante de vendas, Comprador, Executivo de negócios, Agente/Corretor imobiliário

Esportes Treinador esportivo, Árbitro/juiz, Olheiro profissional, Agente esportivo

Internacional Correspondente internacional, Professor de idiomas, Tradutor, Missionário transcultural

Direito/Política Advogado, Assistente jurídico, Cientista político, Arbitrador

HABILIDADES E APTIDÕES
Jane, a compreensão de suas habilidades é importante para avaliar os campos e ocupações profissionais potenciais. É fundamental que seu trabalho e suas melhores
aptidões sejam compatíveis para que você alcance a satisfação pessoal de fazer algo com naturalidade.

Coordenação motora e visomotora, esportes.

Fluência em línguas estrangeiras, trabalhar com culturas e tradições diferentes.

1. Atlético Muito alto (100)
0 50 100

2. Intercultural Muito alto (88)
0 50 100

Jane Doe 5

http://online.onetcenter.org/find/result?s=Arbitrator
http://online.onetcenter.org/find/result?s=Political%20scientist
http://online.onetcenter.org/find/result?s=Paralegal
http://online.onetcenter.org/find/result?s=Attorney
http://online.onetcenter.org/find/result?s=Foreign%20missionary
http://online.onetcenter.org/find/result?s=Translator
http://online.onetcenter.org/find/result?s=Foreign%20Language%20Teacher
http://online.onetcenter.org/find/result?s=Foreign%20correspondent
http://online.onetcenter.org/find/result?s=Athletic%20agent
http://online.onetcenter.org/find/result?s=Professional%20scout
http://online.onetcenter.org/find/result?s=Umpire/official
http://online.onetcenter.org/find/result?s=Athletic%20trainer
http://online.onetcenter.org/find/result?s=Real%20Estate%20Agent/Realtor
http://online.onetcenter.org/find/result?s=Business%20executive
http://online.onetcenter.org/find/result?s=Buyer
http://online.onetcenter.org/find/result?s=Marketing%20Representative


VALORES
Ao selecionar seu trabalho ou posição específica dentro de uma carreira, tenha em mente os seguintes VALORES nos  AMBIENTES DE TRABALHO.

1. Estabilidade
Você gosta de trabalhar em um ambiente estável, com uma rotina definida e sem grandes surpresas. Você valoriza jornadas regulares, salário e cronograma
bem estabelecidos.

2. Desafio
Você precisa ter a oportunidade de resolver problemas difíceis e de lidar com questões cruciais. Procure tarefas e obstáculos desafiadores para superar.
Situações controversas não serão problema porque você gosta de restaurar a ordem ao caos.

Você vai querer uma situação de trabalho que ofereça esses RESULTADOS.

1. Liderança
Você se sente bem em situações que impliquem ser responsável por pessoas e recursos. Você fica à vontade no comando, delegando tarefas e tomando as
decisões em nome do grupo. Seu trabalho deve incluir a oportunidade de liderar uma equipe em vista de objetivos comuns.

2. Plano de carreira
Você está interessado(a) em cargos que ofereçam um plano de carreira bem definido. Você quer ascender dentro da empresa com o aumento de
responsabilidades e autoridade. Procure ambientes profissionais que proporcionem o crescimento e o desenvolvimento de sua carreira.

Em geral, seus VALORES PESSOAIS devem ser considerados em qualquer posição que você aceitar.

1. Família
Você valoriza muito a sua família e quer estar apto a cuidar dela sempre que ela precisar. Você considera importante envolver-se e estar disponível para ela
sempre que necessário. Passar tempo com a família é importante para você e isso deve ser levado em consideração quando fizer suas escolhas profissionais.

2. Amigos
Fazer e manter amizades é uma parte importante de sua vida. Você gosta de passar tempo com os amigos mais próximos, ajudando-os quando precisam, além
de fazer novas amizades. Você valoriza um estilo de vida que lhe permite afastar-se das responsabilidades por um tempo para estar em contato com amigos e
conhecidos.

4 PRINCIPAIS PRIORIDADES INTEGRADAS DE VALOR

Valores Pessoais

Ambiente de Trabalho

Resultados do Trabalho

Valores Pessoais
Ambiente de Trabalho
Resultados do Trabalho

Valores Pessoais

1. Família
2. Amigos
3. Empreender
4. Integridade

Ambiente de Trabalho

1. Estabilidade
2. Desafio
3. Independência
4. Viagens

Resultados do Trabalho

1. Liderança
2. Plano de carreira
3. Alto salário
4. Reconhecimento
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COMO ANALISAR AS ESCALAS E PONTUAÇÕES
As escalas para todas as seções são baseadas em pontuações padronizadas, derivadas das respostas obtidas de uma ampla população de pessoas que são bem-
sucedidas profissionalmente em diferentes ocupações. As escalas são uma maneira de comparar visualmente suas pontuações com as de outros trabalhadores. As
escalas também facilitam a identificação de tendências. Veja abaixo uma amostra das escalas utilizadas.

O exemplo de gráfico de barras acima exibe diferentes variações de personalidade. A variação das pontuações padrão no gráfico vai de +30 (esquerda) a 0 (meio) e a
+30 (variação de 60 pontos); a pontuação média é 0 (intermediária). Para cada fator, cerca de um terço da população pontua na direita (+6 a +30), um terço
apresenta pontuação intermediária (entre +5 à esquerda e +5 à direita) e um terço pontua na esquerda (+6 a +30). Interprete as pontuações na escala conforme
apresentamos abaixo.

No exemplo de gráfico de barras acima, as pontuações exibidas mostram Interesses e Habilidades/Aptidões. O gráfico indica interesse baixo (esquerda), interesse
moderado (intermediário) e interesse alto (esquerdo).Isso não indica que as pontuações sejam "boas" ou "ruins". Elas apenas representam a sua posição relativa em
comparação com a de outras pessoas jovens ou adultas nas respectivas categorias.

Complacente
Introvertido(a)

(27) Desapegado(a)
(mid) Desordenado(a)

(13) Cauteloso(a)
Convencional

Dominante (21)
Extrovertido (24)
Compassivo
Meticuloso (mid)
Aventureiro
Inovador (3)

30 20 10 5 mid 5 10 20 30AMOSTRA

Cuidados com Animais Alto (75)
0 50 100AMOSTRA
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BASE BÍBLICA PARA O TRABALHO
Jane, o trabalho que fazemos e o caminho de carreira que seguimos devem ser baseados nos talentos naturais que possuímos. Passamos mais de um terço da nossa
vida trabalhando. É por isso que Deve ser a área da nossa vida que é bem gerenciada, de forma responsável.

O bom mordomo deve aproveitar todo o seu potencial! Para usar bem o seu potencial precisamos de um conhecimento preciso sobre nossos recursos e
sabedoria para colocá-los em prática no trabalho. Esses recursos incluem nossos talentos naturais, habilidades adquiridas e forças.

Princípio 1: O trabalho que fazemos é muito significativo. O significado do trabalho de alguém é maior à medida que a sua ocupação corresponde ao
seu sistema de valores pessoais. No nível mais fundamental, o objetivo do nosso trabalho é satisfazer nossas necessidades. Se o seu trabalho não atender
às suas expectativas nesse assunto, procure algo melhor.

Princípio  2: Todo trabalho pode ser uma fonte de significado e dignidade. Mesmo a atividade de trabalho mais simples pode ser valiosa, se ela
realmente ajuda outras pessoas. O fato de ser útil é uma fonte de significado e dignidade para o trabalhador. Além disso, oferecer serviços de alta
qualidade muitas vezes ganha o respeito das pessoas. Este respeito influencia a auto-estima do trabalhador e a sensação de ser importante e necessário.

Princípio 3: Toda pessoa precisa descobrir sua vocação. A vocação é o conjunto de atividades relacionadas ao trabalho às quais se tem predisposições
especiais e se executa naturalmente. Todo o sistema de orientação Career Direct 

Princípio 4: O trabalho que alguém faz é uma fonte de credibilidade na comunidade. A credibilidade que foi obtida através do trabalho criará
oportunidades para servir outras pessoas e fazer vários tipos de boas ações. Com o dinheiro obtido do trabalho, é possível apoiar iniciativas sensíveis
que beneficiam a sociedade como um todo e, com as habilidades aprendidas no trabalho, é possível participar dessas iniciativas como um voluntário.
Essas ações são também uma fonte de satisfação e alegria.

Princípio 5: O desejo de se tornar um especialista ou um trabalhador de valor é nobre se vier de motivações puras. Perseguir o profissionalismo requer
esforço e tempo. A aprendizagem ao longo da vida, feita de forma estratégica (com o uso dos talentos naturais), acelerará o processo de obtenção da
excelência profissional. A experiência e as habilidades úteis no mercado de trabalho aumentarão a segurança. Um velho provérbio diz: "Você vê alguém
habilidoso em seu trabalho? Eles servirão antes dos reis, mas não servirão antes de oficiais de baixa qualificação".

Princípio 6: Perder o emprego não é uma tragédia da vida, mas uma ocasião para encontrar algo melhor. Depois de perder seu trabalho, analise porque
isso aconteceu. Se você foi demitido injustamente, perdoe os erros e assim você poderá procurar um novo emprego sem uma carga desnecessária. Se seus
esforços de busca de emprego não estão trazendo frutos, considere um trabalho voluntário ou um estágio, porque estar em torno de outras pessoas pode
abrir novas portas de oportunidade para você. Aprenda novas habilidades e conheça muitas pessoas. Seus novos amigos poderão informá-lo sobre os
novos processos de recrutamento que estão abrindo.

Na Crown Financial Ministries, acreditamos que a identificação de seus pontos fortes, habilidades naturais e valores podem ajudá-lo a descobrir o caminho
da sua vida. Acreditamos que o Sistema de Orientação Career Direct pode ser um recurso inestimável para ajudá-lo a fazer isso.

® ajuda a encontrar a vocação certa. As pessoas que encontraram o lugar certo no mercado de

trabalho são significativamente mais contentes na vida do que o resto da sociedade.

Jane Doe 8



Relatório Básico Relatório Detalhado

Introdução Compreendendo Escalas/Pontuações   

Parte 1: Personalide Fatores de Personalidade 6 6

Sub-fatores da Personalidade  

Os destaques de sua Personalidade  

Pontos fortes de personalidade típicos  

Pontos fracos de personalidade típicos  

Pontos críticos para considerar  

Parte 2: Interesses Gerais Profissões Potenciais   

Top Grupos de Interesse por Carreira 4 8

Pontuações Combinadas: Atividade, Ocupação e Assunto  

As cinco principais áreas de Interesses Profissionais  

Parte 3: Habilidades Habilidades Ocupacionais   

Top Áreas de Habilidade 2 4

Avalie suas habilidades  

Exposição de Habilidade Baixa  

Parte 4: Valores Ambiente de Trabalho 2 12

Resultados do Trabalho 2 8

Valores Pessoais 2 9

Valores: Conclusão  

Resumos dos Gráficos Os seis fatores da Personalidade  

Sub-fatores da Personalidade  

Resumo da Personalidade  

Interesses Gerais  

Habilidades e Aptidões  

Top 4 Valores Integrados  

Pontos críticos para considerar  

8 Principais Grupos de Carreiras por Área de Interesse  

Valores Essenciais para o Planejamento da Vida  

Relatório Básico vs. Relatório Detalhado
Você está lendo o seu Relatório Básico. Confira o gráfico e veja o que está faltando se você não atualizar para o
Relatório Detalhado.

   Incluído no Relatório

#   Atributos exibidos

Jane Doe 9



© 2017 Crown Financial Ministries e Career Direct

Part 5: Next Steps Career Direct – Próximos Passos  

Top 8 Grupos de Interesse: Links de Trabalho Detalhado  

Parte 6: Recursos Recursos  

Links para download de arquivos de áudio  

Base Bíblica para o Trabalho   

VER RESULTADOS ATUALIZADOS

™

Jane Doe 10

file:///reports/a676_c473/EN/detailedreport

