
MANUAL COMPLEMENTAR DE FORMAÇÃO PARA UTILIZADORES 

ENTIDADE QUE DESENVOLVEU A COMPETÊNCIA: 

GrowthCoop 

NOME DA COMPETÊNCIA 

Resolução de Problemas 

É a capacidade de resolver problemas novos e mal definidos em cenários complexos 
do mundo real. Essa habilidade tem a ver com a aquisição de elasticidade mental para 
resolver problemas que nunca vimos antes, e ser capaz de resolvê-los em uma 
paisagem que está constantemente mudando e ficando mais complexa.  

COMPETÊNCIAS: 

 Aja de maneira proativa.

 Controle de suas emoções

 Tomada de decisão

 Para avaliar o impacto de nossas decisões

OBJETIVOS: 

 Identificar a importância da resolução de problemas no mundo do trabalho.

 Reconhece a importância da resolução de problemas na obtenção e
manutenção de um emprego

 Adquirir conhecimentos e capacidades de gestão e resolução de problemas.

 Identificar barreiras para resolver problemas e como superá-los

 Para lidar com problemas futuros com mais eficácia.

RESULTADO: 

 Desenvolver habilidades de resolução de problemas no local de trabalho

 Mecanismos para diagnosticar e interpretar um problema no trabalho.



 

 Aplicar diferentes ferramentas de tomada de decisão e implementar decisões de 

forma eficaz.  

 Aprenda a aplicar abordagens lógicas e criativas para resolver problemas e tomar 

decisões 

 Aprender técnicas e ferramentas para resolução de problemas. Explore 
ferramentas tradicionais e criativas para gerar soluções 

 

INFORMAÇÕES SOBRE O ESPECIALISTA: 
 

Darío Salguero García. 

Graduado em Psicopedagogia e Doutor 
em Educação, MBA - Gestão de Negócios, 
Mestre em Educação Especial. Ele 
trabalha como Professor Associado de 
Psicologia Evolutiva e Educação na 
Universidade de Almeria. Possui várias 
publicações entre as quais podemos 
destacar o Programa de Formação de 
Habilidades Cognitivas - INTELIGENCIA 
XXI - Editorial EOS.  

Ele foi orador em várias conferências; 

XX CONGRESSO INFAD "PSICOLOGIA POSITIVA, APRENDIZAGEM EM FAMÍLIA: 
PSICOLOGIA, DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO" realizado em Moscou - São 
Petersburgo, de 24 de abril a 2 de maio de 2013. 

I CONGRESSO INTERNACIONAL DE NECESSIDADES ESPECIAIS DE APOIO À EDUCAÇÃO 
realizado em Almería, 26, 27 e 28 de novembro de 2014. 

XXIV CONGRESSO INTERNACIONAL DE PSICOLOGIA INFAD: 'PSICOLOGIA HOJE. 
DESAFIOS, CONQUISTAS E PERSPECTIVAS DE FUTURO "& I CONGRESSO INTERNACIONAL 
DE SAÚDE E CICLO DE VIDA:" AVANÇOS, CONQUISTAS E UM PANORAMA DE FUTURO 
"realizado em Almería de 25 a 28 de abril de 2017. 

COMO MELHORAR ESTA COMPETÊNCIA ESPECÍFICA: 
 

 Link para o podcast 

 Referências bibliográficas 
https://www.thebalancecareers.com/problem-solving-skills-with-examples-2063764 

https://www.wikijob.co.uk/content/interview-advice/competencies/problem-solving 

Vídeos 

https://www.youtube.com/watch?v=klAE9ML0XLs 

https://sites.google.com/view/sostraen/learn/openness-to-diversity?authuser=0#h.p_ZtiVZVYowBn1
https://sites.google.com/view/sostraen/learn/openness-to-diversity?authuser=0#h.p_ZtiVZVYowBn1
https://sites.google.com/view/sostraen/learn/openness-to-diversity?authuser=0#h.p_ZtiVZVYowBn1
https://sites.google.com/view/sostraen/learn/openness-to-diversity?authuser=0#h.p_ZtiVZVYowBn1
https://www.thebalancecareers.com/problem-solving-skills-with-examples-2063764
https://www.wikijob.co.uk/content/interview-advice/competencies/problem-solving
https://www.youtube.com/watch?v=klAE9ML0XLs


https://www.youtube.com/watch?v=PNbwxfUYSLs&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?v=bZXDGQSuF9I 

https://www.youtube.com/watch?v=QOjTJAFyNrU 

https://www.youtube.com/watch?v=SrlYkx41wEE 

https://www.youtube.com/watch?v=QbxyiUG5RRI 

A Publicação foi produzida com o apoio do Programa Erasmus + da União Europeia. O conteúdo desta 
página é da exclusiva responsabilidade do Autor e não pode de forma alguma ser considerado como 
reflexo das opiniões da NA e da Comissão.
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