COMUNICADO SOFTEX MPS 35/2015
Curso de Introdução ao MPS-RH (C1-MPS-RH)
Curitiba/PR – 30 de novembro de 2015 (2ª feira)
A Softex, coordenadora do Programa MPS.BR, comunica as condições para inscrição no Curso
de Introdução ao MPS-RH (C1-MPS-RH), com 8 horas de duração em Curitiba/PR.
Data: 30 de novembro de 2015
Horário: 08h00 às 18h00 (8 horas)
Local: Sebrae-PR
Rua Caeté, 150 - Prado Velho, Curitiba-PR
Instrutor: Renato Luiz Della Volpe
Sócio Diretor da ASR Consultoria e Assessoria em Qualidade Ltda; Formado em 1983 em Eng.
Mecânica pela FEI e Pós-graduação em Administração pela USP – 2001; Examinador do PNQ –
Prêmio Nacional da Qualidade em 1997, 1999 e 2001; Atuação com o modelo SW-CMM desde 1996
e CMMI desde 2002; Avaliador do CMM/CMMI nos métodos CBA/SCE e SCAMPI pelo Software
Engineering Institute – atual CMMI Institute; Experiência de 30 anos em engenharia de produção e
gestão da qualidade - implantação de SGQ - ISO 9000; TL 9000; Métodos de pesquisa de satisfação
de clientes e de avaliação e qualificação de fornecedores; Coordenador no projeto RELAIS da
implementação do modelo MoProSoft em grupo de empresas de TIC; Integrante da Equipe Técnica
do Modelo – ETM MPS.BR – MPS RH e Relator do modelo MPS-RH Gestão de Pessoas; Avaliador
do CERTICS – Certificação de Produtos de Software; Presidente do SPIN (Software Process
Improvement Network) de São Paulo.

Objetivos:
Apresentar uma introdução ao modelo MPS.RH (Gestão de Pessoas), baseado no Modelo
MPS de Referência MPS para Gestão de Pessoas. O Guia Geral MPS de Gestão de Pessoas:
2014 – versão Beta tem como referências a Norma Internacional NBR ISO 9001:2008 [ABNT,
2008], a Norma Internacional ISO/IEC 15504 [ISO/IEC, 2003], o modelo P-CMM® (People
Capability Maturity Model) [SEI, 2001], a norma NMX-I-059/2-NYCE-2011 Tecnología de la
información – Software – Modelos de procesos y evaluación para el desarrollo y mantenimiento
de software – Parte 2: Requisitos de procesos (MoProSoft) [NYCE, 2011], além de modelos de
excelência como o PNQ – Prêmio Nacional da Qualidade [FNQ, 2011].
Público Alvo: Profissionais interessados a oferecer às Empresas orientações para a
implementação gradativa de práticas de gestão de RH aplicáveis, não somente à indústria de
TIC, como aos demais setores, de forma a selecionar, desenvolver e reter talentos humanos
necessários ao atendimento dos objetivos organizacionais.
Pré-requisito: Não há pré-requisito para inscrição neste curso.
A participação neste curso é pré-requisito para:

• participação como representante da sua empresa na equipe de avaliação oficial do
MPS.BR. Contudo, o curso não é restrito a este público, sendo recomendado também
para gestores, coordenadores de trabalhos de melhoria e público em geral, que
queiram conhecer e discutir o modelo.
• inscrições futuras em Cursos de Implementação do MPS-RH (C2-MPS-RH), Prova de
Implementação MPS-RH (P2-MPS-RH), Cursos de Avaliação MPS (C3-MPS) e Prova
de Avaliação MPS-RH (P3-MPS-RH).
Investimento: R$ 600,00 (seiscentos reais)

Regras do Comunicado:
- Não emissão de notas fiscais: a Softex não emite notas fiscais. O Curso em questão, com
recibo enviado, não deve ter retenção na fonte de tributos, conforme lei federal complementar
116/03, artigo 3º, inciso I a XXII.
- Confirmação da Inscrição: A inscrição será considerada confirmada mediante pagamento
do boleto bancário, ou caso negociada a forma de pagamento com a (o) responsável pelos
cursos.
- Desistência: Em caso de cancelamento de inscrição (após pagamento) não haverá
reembolso, somente substituição de participante(s) ou concessão de crédito para futuros
eventos. No entanto, para que ocorram tais substituições, ou créditos, solicitamos que nos
envie um e-mail com antecedência de 5 dias da data do evento.
- Crédito: O crédito terá validade para 1 (um) ano (a partir da data da ocorrência), após este
período o crédito perde a validade.
- Substituição de inscritos: Mediante comunicação por e-mail do participante ou da empresa
até cinco dias antes do evento.
- Cancelamento do evento: Apesar de remoto, o evento poderá ter sua data de realização
e/ou local alterados em função do "quórum". Caso isso venha a ocorrer, e considerando que as
alterações não lhe sejam convenientes, você poderá optar pelo "reembolso integral do valor
investido" ou um crédito para outro evento.
- Certificado: O certificado de participação no curso será providenciado após confirmarmos o
pagamento do evento, a assinatura na lista de presença (com freqüência mínima de 75%) e
recebermos as avaliações individuais do referido curso.
Recomendações:
- Recomenda-se que os inscritos levem o Guia Geral MPS de Gestão de Pessoas impresso.
O documento está disponível no site do MPS.BR na seção Guias.
Direitos Autorais:
Este curso não poderá ser gravado, filmado, ou ter seus materiais reproduzidos sem
autorização expressa da Sociedade SOFTEX, que é detentora de todos os direitos autorais.

Contato:
Sociedade Softex
Cleide Barbosa
mpsbr@softex.br
Tel.: (19) 3731-7047

