


Há 08 anos  

transformando AÇÕES 

em RESULTADOS ! 

 
O que sua empresa  busca, a CEORH te oferece! 

Soluções De Pessoas, Para Pessoas e Com as Pessoas 

 



             A CEORH – Consultoria Eventos e Oportunidades em 
Recursos Humanos é uma consultoria multidisciplinar que atua 
em diversas áreas relacionadas à Gestão de Pessoas, 
disponibilizando produtos e serviços diferenciados e 
personalizados, que melhor se adaptam as necessidades de 
sua organização.  
 Há mais de oito anos, a CEORH atuando em 

parceria com  diversas empresas, com objetivo de 

atender as necessidades específicas, tanto na 

contratação de novos talentos, como no desenvolvimento 
destes.  
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Missão 
Oferecer consultoria e assessoria em Recursos Humanos, 
qualificando profissionais com qualidade e efetividade nos 
resultados, contribuindo para a transformação e sucesso das 
organizações. 
 

Visão 
Facilitar os processos de decisão e autoconhecimento, através 
da estimulação da criatividade e da mobilização da energia das 
pessoas, e dos grupos de trabalho, para descobrirem todo seu 
potencial de desenvolvimento. 
 

POLÍTICA DA EMPRESA 



 Valores 
 Competência - Ética - Inovação – Sustentabilidade – 

Engajamento  – Visão Sistêmica. 

 

 

 Posicionamento 
 Ser referência na qualificação continuada de profissionais. 

Para tal, oferece cursos e serviços que atendam às 
necessidades desse público, e assim, contribuir para a 
transformação e sucesso das pessoas e organizações. 

POLÍTICA DA EMPRESA 



NOSSOS SERVIÇOS 



INVISTA EM SUA CARREIRA 

PROFISSIONAL 

 
 
-  EDUCAÇÃO CONTINUADA - Cursos de 
Formação e Desenvolvimento 
profissional na área de Gestão de 
Pessoas.  

 
 



GRANDES TALENTOS FAZEM 

GRANDES EMPRESAS 

 
 
- Educação Corporativa  (T&D); 
- Gestão da Remuneração (C&S); 
- Avaliação de Competências (AVD); 
- Diagnostico organizacional; 
- SIPAT 
 

 
 



ATRAIA E INVISTA EM GRANDES 

TALENTOS PARA SUA EMPRESA 

  
-  Recrutamento e Seleção; 
-  Terceirização do Setor de Recrutamento e Seleção; 
-  Avaliação Psicológica e Grafológica; 

  



 
Nós entendemos o RH, porque 

SOMOS parte dele ! 
Ajudamos a você a fazer a 

Diferença ! 
 
 
 
 
 

Nossos Alunos, Nosso Orgulho !! 
( Kátia Ribeiro ) 
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Avenida Tancredo Neves, Nº 3343 Edf CEMPRE- Centro Empresarial 

Previnor, Bloco A Sala 204,  Caminho das Árvores  – Salvador-Ba. 

(71) 3362-1393|3371-7822|8360-5981|9630-5981 

Email : contato@ceorh.com.br 

CONTATOS: 

ENDEREÇO: 

www.ceorh.com.br 

Redes Sociais 
facebook.com/ceorh 

linkedin.com/in/ceorh 

ceorh2012 

@ceorh 

@ceorh 


