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Pontos fortes para este trabalho

• Abordagem ponderada e contida
• Tendência a planejar suas ações cuidadosamente
• Atenção aos detalhes
• Disponibilidade para contar com a capacidade dos outros
• Tendência a checar os fatos antes de agir

Possíveis necessidades de treinamento

• Objetividade insuficiente
• Tendência a falta de motivação pessoal
• Hesitação antes de uma ação decisiva
• Insuficiente ênfase na obtenção de resultados
• Foco exagerado em questões de socialização
• Excessiva ênfase em questões 'técnicas'

Correspondência de trabalho

Analista de sistemas
Miguel Perfil
Interno

Analista de sistemas
Perfil de trabalho Miguel Perfil

Analista de sistemas

Comparações de fatores

Esta tabela mostra os escores do jogo para os fatores DISC individuais no perfil.

Dominância -42% Muito baixo
Influência +14% Ligeiramente alto
Estabilidade +22% Razoavelmente alto
Conformidade -3% Correlação próxima

Sobre este jogo de trabalho

Esta análise específica de correspondência de trabalho foi compilada no Modo de Recrutamento e é adequada para combinar o
estilo comportamental do candidato contra uma função diferente daquela que eles atualmente preenchem.

Score jogo

58%
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Fechar correspondênciasFechar correspondências
Estes são elementos do papel de Analista de sistemas onde o estilo pessoal
desta pessoa parece combinar os requisitos do trabalho com relativa
proximidade. De acordo com seu perfil, a personalidade desta pessoa parece
ser bem adaptada a esses aspectos do trabalho.

Nota: estes Close Matches são baseados em fatores individuais e
combinações de fatores, dentro dos perfis.

Modo de recrutamento
Esta é uma análise de correspondência feita
no Modo de Recrutamento, o que significa que
é baseado nos comportamentos prováveis
dessa pessoa em um novo papel. Esses
comportamentos podem não ser
necessariamente evidentes no papel atual
dessa pessoa.

Requisitos de trabalho 1

0 25 50 75 100
Analista de sistemas

Miguel Perfil

Analista De Sistemas é um papel no qual a adesão a estruturas, diretrizes ou
regulamentos estabelecidos é de importância significativa. Um candidato bem
sucedido, então, deve estar disposto a cumprir esses requisitos ao invés de
seguir seus próprios instintos ou perseguir objetivos independentes.

Em termos de organização e estrutura, o perfil desta pessoa sugere que ele
atenda as necessidades do papel de perto. Ele prefere trabalhar dentro de
parâmetros bem estabelecidos, com uma abordagem analítica e de resolução
de problemas e uma vontade de trabalhar dentro de diretrizes claras.

Perguntas
comportamentais
Os aspectos da abordagem analítica dessa
pessoa podem demonstrar-se em uma
discussão pessoal. Exemplos podem incluir
esclarecimento de perguntas específicas, ou
ter certeza de fornecer respostas e
explicações detalhadas.

As experiências pessoais relevantes para um
papel como este serão aquelas em que o
Miguel era necessário para se adequar a
protocolos ou diretrizes bem definidos, seja
em um sentido organizacional, ou de forma
mais técnica ou processual, para atingir com
sucesso um objetivo.

Ordem e disciplina
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0 25 50 75 100
Analista de sistemas

Miguel Perfil

O papel do Analista de sistemas é aquele em que a capacidade de pensar em
frente é importante. A capacidade de considerar cuidadosamente os possíveis
resultados, ou ter tempo para entender as implicações, é uma
responsabilidade significativa para um Analista de sistemas.

Miguel tem o tipo de estilo pensativo e atencioso que deve corresponder bem
às necessidades de um Analista de sistemas, com uma tendência a considerar
suas ações e pesar cuidadosamente suas decisões.

Perguntas
comportamentais
Devido ao aspecto de planejamento deste
papel, será útil investigar as experiências
desta pessoa nesta área, particularmente sua
abordagem pessoal à necessidade de
planejamento de trabalho, bem como
quaisquer experiências relacionadas que ele
possa ter.

A atitude desta pessoa dentro de uma
conversa pode muitas vezes ajudar a
demonstrar suas atitudes para trabalhar desse
tipo. Seu perfil sugere um comunicador
deliberado e deliberado, que levará tempo
para oferecer suas opiniões ou suas respostas
às perguntas. Olhar para tal comportamento
pode ajudar a confirmar sua abordagem
geralmente pensativa.

Cuidado e consideração

0 25 50 75 100
Analista de sistemas

Miguel Perfil

Concentração e foco são habilidades-chave para este trabalho. Um candidato
bem sucedido precisará ser capaz em um sentido amplamente técnico, com
capacidade para gerenciar fatos ou figuras, além de se concentrar em
questões de detalhe e complexidade.

O perfil desta pessoa mostra o tipo de atenção aos detalhes e à abordagem
estruturada que são necessários para realizar com sucesso como um Analista
de sistemas, e é provável que o Miguel corresponda adequadamente às
necessidades do papel em termos de sua atitude analítica e precisa.

Perguntas
comportamentais
O foco da investigação nesta área será em
papéis anteriores que envolveram um
componente amplamente técnico, no qual a
precisão e a confiabilidade do trabalho desta
pessoa eram de suma importância.

Quando for prático, ajudará a confirmar as
atitudes desta pessoa em tais áreas, usando
questões que se concentrem em informações
detalhadas. O grau em que o Miguel é capaz
de responder a essas perguntas irá ilustrar
como ele provavelmente abordará essa área
do papel.

Detalhe e precisão

Discus Clássico relatório de perfil de personalidade Sr Miguel Perfil

© copyright 1995-2020 axiomaxiominternet group limited (esta tradução de relatório está em versão beta)
® Discus is an internationally registered trademark of axiomaxiominternet group limited 5



Necessidades de adaptaçãoNecessidades de adaptação
Estes são elementos do papel em que o perfil desta pessoa diverge mais forte
do estilo de trabalho ideal. Estas são áreas em que o Miguel precisará mostrar
o potencial para adaptar sua própria abordagem se ele for bem sucedido no
papel.

Requisitos de trabalho 2

0 25 50 75 100
Analista de sistemas

Miguel Perfil

Analista De Sistemas não é, em geral, um papel desafiante, mas é provável
que existam momentos em que uma atitude mais exigente ou decisiva será
necessária, e um candidato bem sucedido precisará estar pronto para mostrar
uma abordagem mais assertiva e direta quando surjam tais situações.

Miguel não é um tipo de pessoa naturalmente assertiva ou direta, e ele pode
ter algumas dificuldades com os elementos mais desafiadores do trabalho, de
modo que ele possa ter dificuldade em aceitar as adaptações para cumprir
esse papel.

Perguntas
comportamentais
Uma questão significativa neste contexto é se
o Miguel se sentirá capaz de assumir os
aspectos mais exigentes do papel que possa
surgir e, portanto, investigar qualquer situação
em sua experiência passada onde ele
assumiu uma posição assertiva fornecerá
informações úteis.

Dado seu perfil, não é provável que o Miguel
tenha assumido um papel significativo de
liderança no passado, mas investigar
hipotéticos cenários de tomada de decisão
pode ajudar a estabelecer seu potencial para
se adaptar ao papel.

Combinando liderança e suporte
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0 25 50 75 100
Analista de sistemas

Miguel Perfil

Este é um papel que pode apresentar imprevisivelmente desafios imprevistos
e precisa de um candidato para responder com a urgência apropriada. O
trabalho também pode incluir períodos menos ativos, nos quais uma
abordagem mais paciente será um ativo na abordagem de um candidato.

A ênfase dessa pessoa em relação a esse papel será do lado do paciente de
seus requisitos. Miguel normalmente será menos adequado para o lado
urgente do trabalho do papel e terá dificuldade em se adaptar aos aspectos
mais desafiadores do papel do Analista de sistemas.

Perguntas
comportamentais
Miguel é potencialmente mais paciente e
aceita em estilo do que será ideal para o papel
do Analista de sistemas, e esta será uma área
que merece mais investigação.

Em particular, será informativo avaliar
situações da experiência anterior dessa
pessoa que exigiram ação direta ou urgente e
a abordagem usada pelo Miguel para lidar
com essas situações. Especificamente, se ele
era capaz de abordar essas questões usando
seus próprios recursos, ou preferiu empregar
uma estratégia menos direta para resolver
problemas potenciais.

Capacidade de resposta aos outros
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Correspondência de trabalho: Analista de sistemas

Resumo do trabalho
Um Analista de sistemas eficaz precisará combinar uma abordagem analítica com o seu trabalho com um nível de controle e
gerenciamento, para ajudar a garantir que seus planos e análises sejam implementados. O candidato ideal para este tipo de papel
terá uma abordagem relativamente formal para o seu trabalho, preocupando-se com a garantia da qualidade e precisão dos
resultados que eles produzem.

Planejando e Analisando

Uma abordagem analítica e de resolução de problemas será valiosa em um candidato para o papel do Analista de sistemas. A
capacidade de projetar uma solução e planejar um meio efetivo de implementação para essa solução será um recurso valioso
nesse papel. No entanto, uma visão mais prática também pode ser necessária às vezes, e uma vontade de adaptar planos e
projetos para conhecer novos desenvolvimentos também será uma característica importante do papel desse trabalho.

Formalidade e Organização

O papel do Analista de sistemas precisará de um candidato que se sinta confortável com a formalidade e a estrutura e que
entenda a necessidade de garantir que o trabalho atenda aos requisitos e parâmetros estabelecidos. O papel requer um tipo de
indivíduo relativamente direto e assertivo, que não só funcionará dentro desses parâmetros, como também assegurará que outros
cumpram essas necessidades especificadas.

Controle e Gerenciamento

Embora o planejamento formal e uma abordagem analítica sejam características importantes do papel desse trabalho, uma
abordagem mais controlada também é uma característica altamente relevante do trabalho. Um candidato para esta posição terá
que estar pronto para tomar medidas diretas e decisivas para garantir que os planos sejam implementados e executados
corretamente. Às vezes, isso pode envolver a tomada de ações impopulares ou enfrentar desafios diretamente: um Analista de
sistemas precisará estar pronto para resolver situações desse tipo se elas se desenvolverem.

Sobre o resumo do trabalho

Esta página fornece uma visão geral dos aspectos mais importantes do trabalho, para comparação com o estilo de trabalho desta
pessoa.

Observe que esses fatores estão especificamente relacionados aos recursos da personalidade. Pode haver e, tipicamente,
existem requisitos-chave do trabalho que se encontram fora desta esfera, especialmente nas áreas de qualificações e
experiência.
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Correspondência de trabalho: Analista de sistemas

Administração partidas
Esta lista mostra uma seleção de trabalhos da categoria ' Administração '. Cada um mostra uma pontuação de correspondência
geral, com base no jogo de personalidade geral desta pessoa em comparação com os requisitos de personalidade de cada
trabalho.

Assistente Administrativo 90%

Processador de palavras 89%
Funcionário do escritório 83%
Arquivista 81%
Escritor técnico 80%
Operador de computador 80%
Funcionário do recorde 76%
Escriturário 71%

Recepcionista 64%
Administrador de banco de dados 62%
Keyer de entrada de dados 61%
Secretário 60%

Analista de sistemas 58%
Gestor de projeto 52%

Modo de recrutamento

Esta análise de correspondência de trabalho foi compilada no Modo de Recrutamento e é adequada para combinar o estilo de
comportamento desse candidato em outras funções além daquilo que eles atualmente preenchem.

Ele contém apenas perfis de trabalho da categoria Administração.
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