
A inovação constante, a integração de novas tecnologias e a falta de competências tecnológicas no mercado faz com que 
as organizações nem sempre consigam obter os requisitos necessários para implementar os seus projetos e roadmaps 
tecnológicos. Razão pela qual a avaliação deste tipo de competências tem uma importância fundamental no sucesso dos 
projetos e dos negócios.

Tech Skills Assessment

Bridging the skills gap 
to accelerate 
your development  
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A avaliação das competências técnicas dos colaboradores é crucial para uma gestão eficiente das 

equipas e para responder às necessidades técnicas de cada projeto.

Importância de Tech Skills Assessment

Tech Skills Assessments da Claranet
Integrado nas soluções do Tech Skills Hub, criado pela Claranet, o processo de Tech Skills Assessments inclui um conjunto 
de testes online para avaliação das competências técnicas de colaboradores ou candidatos, criados e realizados numa 
perspetiva científica, em contraponto às perceções, muitas vezes subjetivas, baseadas apenas em entrevistas.   

Independentemente do momento do ciclo da vida do colaborador – desde a fase de recrutamento, até à sua saída ou 
promoção -, a avaliação de competências técnicas é crítica para a alocação adequada de recursos, e das skills de cada 
elemento da equipa, no momento certo, dentro de uma organização. 

A Avaliação de competências técnicas numa organização pode acelerar a realização de programas de upskilling / 
reskilling e contribuir para uma maior eficácia dos processos de recrutamento, dando resposta a algumas das principais 
necessidades associadas à evolução dos negócios. 

Tech Skills
Assessments

Contratação de recursos humanos
com determinadas skills digitais

 tecnológicas

Adaptação a constantes inovações 
tecnológicas

Capacidade para identificar talentos
e colaboradores-chave

Promoção de iniciativas de retenção
e desenvolvimento organizacional

Identificação das corretas necessidades 
de formação por colaborador ou equipa

Ausência de competências digitais
Dificuldade na implementação 
de novas tecnologias

https://www.claranet.pt/


O que inclui o Tech Skills Assessments da Claranet
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Estes assessments são importantes para a gestão do capital humano, quer numa perspetiva de recrutamento, quer para 
formação e desenvolvimento dos colaboradores.
 
Para cada um dos objetivos, a Claranet propõe ferramentas específicas que respondem de forma eficaz 
às principais necessidades das organizações:    

Sobre
a Claranet

  Fundada em 1996
  500 M€ de faturação anual
  Mais de 10.000 Clientes empresariais
  Operações em 10 países

  Mais de 2.500 colaboradores em 24 escritórios
  43 Datacenters na Europa, dos quais 2 em Portugal
  Reconhecida em diversos Quadrantes Mágicos

    da Gartner desde 2013

Porquê a Claranet?
•  Grupo internacional com mais de dez anos de experiência na área da formação em TI;

•  Entidade formadora certificada pela DGERT;

•  Equipa com formação especializada e comprovada em IT e com foco no sucesso das ações; 

•  Formação em todas as competências técnicas; 

•  Parcerias estratégicas com os principais fabricantes e fornecedores de tecnologia.

Para mais informações:
Telefone: 707 50 51 52
Email: info@claranet.pt
Web: www.claranet.pt

Avaliação de competências 
por job role, tendo em conta 

o perfil de competências 
desejado VS perfil de

competências evidenciado; 

Avaliação de competências 
tecnológicas com base numa

skills library com +2000 
assessments online; 

IT Recruitment 
Assessments

Cloud and Security Skills 
Gap Assessments

Reskilling and Upskilling 
recommendations Learning Paths Design

Relatórios de 
recomendações de formação 
e desenvolvimento por equipa 

e/ou individuo;  

Consultoria no design de 
programas formativos por job 

role de acordo com o roadmap 
tecnológico da organização.

Relatórios comparativos de competências 
Skill reports comparativos que avaliam a capacidade e o 
conhecimento dos colaboradores, usando parâmetros comuns, 
úteis para projetar programas de Upskilling e Reskilling;  

Avaliação das competências críticas 
Avaliação precisa de competências críticas para planeamento 
e desenho do learning path de cada colaborador;

Benchmarking  
Permite alinhar as competências dos colaboradores com os 
objetivos organizacionais, através de um benchmarking de 
competências que ajuda a colocar as pessoas certas nas 
funções certas. 

Amplo leque de skills e conteúdos 
Ampla gama de skills assessments pré-construídos - e outros 
customizáveis -, por Job Role, por tecnologia ou Fabricante. 

Upskilling & Reskilling 

Recrutamento até 70% mais rápido 
Ao eliminar o “bottleneck” de contratação com uma ampla 
variedade de assessments e com relatórios comparativos, para 
maior assertividade na atração de talento.

Identificação dos melhores Talentos 
Customização do nível de dificuldade dos processos de 
avaliação para a identificação e seleção eficaz dos cadidatos 
com as competências técnicas mais adequadas às posições.

Custom Assessments  
A customização dos assessments permite criar testes à medida 
e avaliar candidatos por job role ou por skills técnicas especifi-
cas, de forma a encontrar um candidato o mais aproximado 
possível do pretendido, em termos técnicos, de uma maneira 
mais eficiente.

Skills Library extensa 
Biblioteca de tech skills que inclui programação, Data Science, 
Machine Learning, infrastructure, Cloud, Systems e Cyber
Security, entre muitas outras.  

Recrutamento 

https://www.claranet.pt/

