
 

Technical Skills nível 1 nível 2 nível 3 nível 4 

Conhecimento digital  

Consigo fazer pesquisas na 
internet e reunir as informações 
em softwares de texto e 
apresentação, por exemplo. 

Sei como encontrar informações 
de plataformas digitais para criar 
algo novo em um software de 
escrita, apresentação, etc. 

Sou capaz de encontrar, avaliar e 
criar informações digitais usando 
softwares comuns de 
comunicação, apresentação, etc. 

Sou capaz de encontrar, avaliar e 
criar informações digitais usando 
softwares especializados, de 
comunicação, de apresentação e 
outros para qualquer tipo de 
necessidade 

Criação de conteúdos e mídias 
digitais 

Consigo usar a internet como 
fonte de informação 

Uso a internet como fonte de 
informação e para compartilhar 
conteúdos 

Uso a internet como fonte de 
informação, às vezes comparo 
diferentes fontes para ter certeza 
da veracidade antes de escrever 
algo ou compartilhar 

Uso a internet como fonte de 
informação, sempre comparando 
as mesmas informações de fontes 
diferentes, pensando na 
segurança e também para 
sintetizar conteúdos que costumo 
criar e compartilhar 

Conhecimento em saúde e bem-
estar 

Eu gosto ou tenho o hábito de 
pesquisar sobre saúde e bem-
estar 

Eu gosto ou tenho o hábito de 
pesquisar sobre questões 
específicas de saúde e bem-estar, 
como saúde mental, exercícios, 
dietas, etc. 

Eu gosto ou tenho o hábito de 
pesquisar sobre saúde e bem-
estar, para saber um pouco sobre 
alimentação, saúde mental, física, 
etc. 

Eu gosto ou tenho o hábito de 
pesquisar sobre saúde e bem-
estar, para entender mais, 
conhecer possibilidades em 
termos de alimentação, saúde 
mental, física, etc. e aplicar 
algumas delas no meu dia-a-dia 

Conhecimento formal básico em 
engenharia 

Sei o que é e consigo diferenciar 
Ciências, Tecnologia, Engenharia e 
Matemática 

Acredito que Ciências, Tecnologia, 
Engenharia e Matemática estão 
no nosso dia-a-dia em 
praticamente tudo que fazemos, 
mesmo sem saber direito 

Entendo bem como Ciências, 
Tecnologia, Engenharia e 
Matemática estão no nosso dia-a-
dia em praticamente tudo que 
fazemos 

Possuo um bom conhecimento de 
ciências, tecnologia, engenharia e 
matemática e consigo aplicar 
conceitos científicos no dia-dia 
em solução de problemas ou 
entender o mundo à minha volta 

Economia, finanças e 
empreendedorismo 

Sei de forma superficial o que são 
economia e negócios 

Possuo algum conhecimento de 
matemática, economia e negócios 

Possuo conhecimento e alguma 
habilidade de aplicar 
fundamentos de matemática, 
economia e negócios 

Possuo conhecimento e tenho 
habilidade de aplicar 
fundamentos de matemática, 
economia e negócios, trazendo 
para os trabalhos e para meu dia-
a-dia 

 

 



 

Technical Skills (cont.) nível 1 nível 2 nível 3 nível 4 

Ética 
Não sou apegado a normas, 
acredito que não ajudam, só 
atrapalham 

Tenho o hábito de conhecer as 
regras e normas dos lugares que 
estou trabalhando, estudando, 
visitando, etc. 

Tenho o hábito de saber as regras 
e normas dos lugares que estou 
trabalhando, estudando, 
visitando, etc. e aplicá-las em 
atividades que eu esteja 
exercendo 

Tenho o hábito de saber as regras 
e normas dos lugares que estou 
trabalhando, estudando, 
visitando, etc. e consigo entender, 
avaliar e aplicar todas as regras e 
normas de um ambiente ou 
atividade, mesmo que eu tenha 
dificuldades 

Consciência global 
Acho difícil trabalhar com pessoas 
muito diferentes de mim 

Acredito que consigo trabalhar 
com quem é diferente de mim 

Acredito que a diversidade seja 
fundamental, mas em alguns 
casos as diferenças podem tornar 
o trabalho em grupo difícil ou até 
impossível 

Acredito que a diversidade seja 
fundamental para um bom 
trabalho, mesmo trabalhando 
com pessoas com nível de 
conhecimento diferente (menor 
ou de outra área, como de 
humanas, por exemplo) 

 

Metacognitive Skills nível 1 nível 2 nível 3 nível 4 

Aprendizagem independente e 
autônoma 

Não consigo aprender sem um 
mínimo de ajuda ou 
aconselhamento 

Alguns temas menos complexos 
eu consigo aprender sozinho 

Consigo aprender quase tudo 
sozinho, mas em casos muito 
complicados uma dica ou ajuda 
vai bem 

Consigo aprender tudo sozinho, 
sem ajuda nem guiança de 
ninguém 

Vontade de aprender 
A maioria de tudo que aprendo, 
eu aprendo por que sou obrigado 

Gosto de pesquisar, aprender e 
adquirir conhecimentos da minha 
área de interesse 

Gosto de aprender e adquirir 
conhecimentos diferentes todos 
os dias 

Estou sempre motivado a me 
dedicar, aprender e adquirir 
conhecimentos novos em 
qualquer área 

Integração e sintetização de 
informações 

É mais fácil buscar um assunto em 
uma fonte de informação apenas 

Sou capaz de pesquisar diferentes 
fontes e combinar as informações 
delas 

Sou capaz de comparar, combinar 
e gerar um texto baseado em 
diferentes fontes para a mesma 
informação 

Sou capaz de comparar, combinar 
e gerar um texto baseado em 
diferentes fontes de informação, 
mesmo que conflitantes 

 

 

 

 



 

Metacognitive Skills (cont.) nível 1 nível 2 nível 3 nível 4 

Avaliação de informações de 
fontes diversas 

Se algo é dito na TV, no rádio ou 
em jornais ou quaisquer mídias 
sociais, só pode ser verdade 

Desconfio de algumas notícias 
que leio, ouço ou vejo a ponto de 
pesquisar em outras fontes em 
alguns casos 

Tenho o hábito de pesquisar 
outras fontes de informação 
quando duvido da veracidade, 
precisão ou parcialidade da fonte 
de informação 

Tenho o hábito de pesquisar e 
avaliar as informações de diversas 
fontes, sempre crítico sobre a 
veracidade, precisão e 
parcialidade da fonte de 
informação 

Pensamento em alto nível 
Acho difícil criar um conteúdo 
com as informações dos dois itens 
anteriores 

Sou capaz de juntar as 
informações dos dois itens 
anteriores para criar um conteúdo 
para mim mesmo 

Sou capaz de juntar as 
informações dos dois itens 
anteriores para criar um conteúdo 
novo para outras pessoas 

Sou capaz de juntar as 
informações dos dois itens 
anteriores para criar um conteúdo 
novo para outras pessoas, que 
seja detalhado e informativo, com 
os diferentes pontos de vista que 
encontrei 

Pensamento crítico e analítico 
Tem situações e elementos que 
são tão complicados que não 
consigo entender 

Gosto de tentar entender (algo) 
situações e elementos que acho 
difícil, mesmo não conseguindo às 
vezes 

Quando algo é complicado, 
consigo separar as informações 
complexas em partes menores 
para poder entender 

Quando algo é complicado, 
consigo separar as informações 
complexas em partes menores 
para poder avaliar e julgar o 
conteúdo 

Pensamento inovador 
Quando me passam uma tarefa, 
faço apenas o que eu entendi 

Quando me passam uma tarefa, 
procuro entender tudo que foi 
pedido para conseguir executar 

Quando realizo uma tarefa, faço 
ela bem feita tentando olhar por 
todas as perspectivas do que é 
esperado de sua resolução 

Quando realizo uma tarefa, 
sempre vejo toda as perspectivas, 
tentando "pensar fora da caixa" e 
propor soluções além do que é 
esperado ou pedido 

 

 

 

 

 



 

Intrapersonal Skills nível 1 nível 2 nível 3 nível 4 

Mente aberta 
Não gosto de discussões sobre 
minhas opiniões 

Se entro em uma discussão é para 
convencer e fazer valer meu 
ponto de vista 

Em alguns casos, aceito ideias, 
argumentos ou informações 
diferentes dos que eu tenho e 
levo isso em consideração  

Sou sempre aberto e receptivo a 
ideias diferentes das minhas, 
argumentos diferentes dos meus 
em uma discussão e informações 
que eu não tinha antes de tirar 
minha conclusão, podendo mudar 
de opinião em uma discussão 

Criatividade 

Acho difícil pensar em algo 
diferente do que estou vendo, um 
objeto é um objeto e ponto final, 
por exemplo 

Consigo encontrar os detalhes de 
algo que esteja observando, 
mesmo que eles não tenham uma 
conexão ou padrão 

Consigo encontrar padrões, fazer 
correlação entre fatos 
aparentemente desconectados e 
gerar soluções na vida real 

Consigo encontrar padrões, fazer 
correlação entre fatos 
aparentemente desconectados e 
gerar soluções, tendo habilidade 
para transformar ideias da 
imaginação, em realidade 

Flexibilidade e adaptabilidade 
Tenho meu jeito de trabalhar e 
não gosto de mudar 

Em alguns casos, mudanças no 
nosso jeito de trabalhar são bem 
vindas 

Algumas mudanças, desde que 
feitas de modo gradual, podem 
ser boas para se criar um 
ambiente novo em um trabalho 
desafiador 

Consigo me adaptar em 
ambientes ou circunstâncias em 
que seja difícil de trabalhar, 
podendo adotar novas ideias e 
conceitos para isso 

Abertura a críticas e feedbacks Não gosto que me corrijam 

Em alguns casos e situações, 
preciso ser corrigido, não fico 
bem com esta situação, mas é 
necessário 

É difícil não reagir 
emocionalmente quando recebo 
feedback negativo, mas, mesmo 
assim, tento assimilar o que está 
sendo informado 

Consigo separar o que é negativo 
em um feedback usando o que é 
crítica construtiva de maneira 
positiva 

 

 

 

 

 



 

Intrapersonal Skills (cont.) nível 1 nível 2 nível 3 nível 4 

Iniciativa 
Tenho o hábito de fazer o que me 
é designado 

Dentro da tarefa que foi 
designada a mim, posso ir um 
pouco mais além se surgir algo 
que eu possa fazer em 
continuidade 

Em algumas situações, tenho o 
hábito de agir pela minha vontade 
mesmo que para iniciar um 
trabalho novo que ninguém me 
pediu 

Tenho o hábito de sempre avaliar 
as situações e iniciar um trabalho 
sem alguém me pedir 

Perseverança 
Não gosto de realizar tarefas que 
nunca fiz antes 

Algumas vezes, não está em 
nossas mãos conseguir executar 
uma tarefa difícil 

Sou persistente e dificilmente 
desisto de algo, mesmo com 
dificuldades e obstáculos me 
desencorajem 

Sou persistente a ponto de nunca 
desistir de algo, mesmo que as 
dificuldades e obstáculos façam 
parecer quase impossível 

Auto-direção 

Se um chefe, gerente, professor, 
etc. me disser como fazer algo, 
sigo o passo-a-passo que ele me 
designou 

Tenho o hábito de seguir ordens à 
risca e trabalhar como é esperado 
por um chefe, professor, etc. 

Quando recebo ordens, tenho o 
hábito de me organizar dentro 
daquilo que foi pedido para 
cumprir a tarefa 

Mesmo quando recebo ordens, 
sou eu quem deve decidir como 
me organizar e tomar as decisões 
necessárias ao cumprimento da 
tarefa 

Auto-disciplina 
Tenho alguma dificuldade em me 
concentrar para executar minhas 
tarefas 

Se alguém me ajuda a fazer um 
planejamento das minhas tarefas, 
eu tento seguir e cumprir tudo 

Consigo me disciplinar para 
definir minhas metas e, em 
seguida, trabalhar para alcançá-
las na medida do possível, mesmo 
que algumas tenham que ser 
repensadas 

Consigo me disciplinar para 
definir metas claras e, em 
seguida, trabalhar para alcançá-
las todos os dias  

Planejamento 
Sou ruim em conseguir me 
organizar para realizar grandes 
tarefas 

Preciso de alguma ajuda na 
organização inicial, mas a partir 
daí, consigo ir cumprindo minhas 
atividades 

Consigo organizar minhas tarefas 
em etapas, vou cumprindo uma a 
uma no meu horário de dedicação 
a ela 

Consigo me organizar, 
identificando, antecipadamente 
as etapas e os recursos, incluindo 
o tempo, necessários ao 
cumprimento de uma tarefa 

 

 

 

 

 



 

Intrapersonal Skills (cont.) nível 1 nível 2 nível 3 nível 4 

Saber priorizar 
Se tenho uma lista de atividades, 
eu cumpro uma a uma sem 
pensar na ordem 

Se tenho uma lista de atividades e 
vou cumprindo uma a uma, eu 
defino definindo algum critério 
para ordená-las, como tamanho, 
dificuldade, recursos necessários 

Quando realizo um planejamento, 
identifico o que é crítico, 
diferenciando o que é urgente, 
importante ou pouco importante 
na prioridade de execução, e 
tento usar isso na definição da 
sequência lógica do que vou 
executar 

Quando realizo um planejamento, 
identifico o que é crítico, 
diferenciando o que é urgente, 
importante ou pouco importante 
na prioridade de execução, 
utilizando esta ordem de 
realização das tarefas 

Assertividade 

Tenho dificuldades em ser direto 
ou honesto ao expressar meus 
pensamentos, sentimentos ou 
teorias 

Em algumas situações ou para 
algumas pessoas, eu tenho 
dificuldades em ser direto ou 
honesto ao expressar meus 
pensamentos, sentimentos ou 
teorias 

A maioria das vezes eu expresso 
meus pensamentos, sentimentos 
e teorias de uma forma direta, 
honesta e apropriada 

Eu sempre expresso meus 
pensamentos, sentimentos e 
teorias de uma forma direta, 
honesta e apropriada 

Atitude positiva 
Quando vou realizar algo novo, 
procuro as dificuldades e o que 
pode fugir ao controle 

Quando tudo começa a dar 
errado, fico um pouco 
desmotivado, mas procuro ajudar 
a resolver 

Quando tudo começa a dar 
errado, procuro tentar ajudar 
pensando no que posso fazer para 
solucionar o problema 

Mesmo quando tudo dá errado, 
consigo focar no que é possível 
controlar para fazer dar certo 

Senso de qualidade do trabalho 
Quando termino uma etapa do 
trabalho, fico feliz com a 'missão 
cumprida' 

Quando termino uma etapa de 
um trabalho, procuro reler e 
tentar procurar algo para 
melhorar 

Quando termino uma etapa de 
um trabalho, consigo analisar, 
julgar e criticar cada etapa de um 
trabalho, feito por outros ou por 
mim mesmo 

Quando termino uma etapa de 
um trabalho, consigo analisar, 
julgar e criticar cada etapa do 
trabalho, buscando um caminho 
de melhoria em tudo que eu faço 

 

 

 

 

 

 



 

Interpersonal Skills nível 1 nível 2 nível 3 nível 4 

Interação social e empatia 
Não consigo ou tenho muita 
dificuldade em expressar meus 
sentimentos, ideias e ações 

Em algumas situações consigo 
entender, os sentimentos, ideias e 
ações dos outros ou expressar 
meus sentimentos, ideias e ações 
para os outros, mas não é sempre 

Tenho habilidade de entender os 
sentimentos, ideias e ações dos 
outros ou expressar meus 
sentimentos, ideias e ações para 
os outros, um ou outro 

Consigo entender os sentimentos, 
ideias e ações dos outros e 
transmitir para eles meus 
sentimentos, ideias e ações  

Saber ouvir 
Tenho dificuldades em me 
concentrar totalmente no que 
alguém está me contando 

Consigo ouvir quem está falando 
comigo e começo a pensar e 
passar para ele algo meu 
relacionado ao que está sendo 
dito 

Consigo focar em quem está 
falando comigo, tendo um 
entendimento do que ele está me 
dizendo 

Consigo focar minha atenção 
totalmente a quem está falando 
comigo, tendo um entendimento 
profundo de todos os aspectos 
que envolvem o que ele está me 
dizendo 

Colaboração e trabalho em 
equipe (mesmo em equipes 
ultidisciplinares) 

Prefiro trabalhar sozinho a 
trabalhos em grupo 

Consigo trabalhar bem em grupo 
desde que se faça uma divisão das 
tarefas 

Consigo trabalhar de forma 
produtiva com outras pessoas 
para atingirmos um objetivo em 
comum 

Consigo trabalhar de forma 
produtiva com outras pessoas 
para atingirmos um objetivo em 
comum, sendo colaborativo, 
ouvindo colegas e integrando o 
conhecimento que o grupo está 
gerando 

Liderança 
Em trabalhos em grupo, procuro 
seguir o que está sendo decidido 
pelo grupo 

Em um trabalho em grupo, eu sou 
capaz de delegar as tarefas de 
cada um 

Em trabalhos em grupo, eu 
organizo a equipe e consigo 
motivar cada um a desempenhar 
seu papel 

Em trabalhos em grupo, eu 
organizo a equipe, delego as 
tarefas, procuro ouvir a todos, 
motivar quem precisa, sendo 
positivo, aceitando e fornecendo 
feedbacks aos membros do grupo 

 

 

 

 



 

Interpersonal Skills  (cont.) nível 1 nível 2 nível 3 nível 4 

Comunicação oral 
Acho difícil comunicar meus 
pensamentos aos outros 

Sou capaz de comunicar meus 
pensamentos, mas ou falo demais 
ou falo muito pouco 

Sou capaz de comunicar meus 
pensamentos de maneira clara e 
objetiva 

Sou capaz de comunicar meus 
pensamentos de maneira clara e 
consciente, sendo objetivo, mas 
transmitindo a energia e a paixão 
que estou sentindo 

Comunicação escrita 
Acho difícil escrever sobre meus 
pensamentos 

Sou capaz de me expressar em 
textos escritos, mas com alguma 
dificuldade 

Sou capaz de escrever meus 
pensamentos de maneira clara e 
objetiva 

Sou capaz de escrever meus 
pensamentos de maneira clara e 
consciente, sendo objetivo, mas 
transmitindo a energia e a paixão 
que estou sentindo 

Transferência do conhecimento 
para o mundo real 

Acho difícil visualizar conteúdos 
teóricos na prática 

Alguns conhecimentos teóricos 
são bem aplicáveis na prática 

Eu consigo aplicar todo 
conhecimento, habilidade e 
competência que eu tenha 
adquirido em uma nova tarefa ou 
de uma forma diferente 

Eu consigo aplicar todo 
conhecimento, habilidade e 
competência que eu tenha 
adquirido em uma nova tarefa ou 
de uma forma diferente, 
conseguindo sempre visualizar 
como cada conhecimento se 
aplica no mundo real 

Habilidade de apresentação 
Tenho dificuldades em apresentar 
um conjunto de informações para 
um público-alvo 

Consigo apresentar um conjunto 
de informações para um público-
alvo qualquer 

Tenho habilidade de apresentar 
um conjunto de informações de 
maneira clara e eficiente 

Tenho habilidade de apresentar 
um conjunto de informações de 
maneira clara e eficiente de 
maneira específica para o público-
alvo que estou apresentando 

 

 

 

 

 



 

Problem-solving Skills nível 1 nível 2 nível 3 nível 4 

Resolução de problemas 
Tenho dificuldades em entender 
ou resolver problemas 

Tenho dificuldade para entender 
o que é esperado na resolução de 
um problema, mas utilizo meios 
próprios ou conhecidos para 
tentar chegar a uma solução 

Sou capaz de entender um 
problema, usar métodos 
conhecidos ou empíricos para 
encontrar soluções  

Sou capaz de entender um 
problema, usar métodos 
conhecidos ou empíricos para 
encontrar soluções, identificando 
as mais adequadas e testando-as  

Clareza e organização em 
problemas complexos 

Tenho dificuldades em interpretar 
problemas complexos, não sei 
nem por onde começar 

Quando um problema é muito 
complexo, tenho dificuldades em 
encontrar um caminho para uma 
solução 

Sou capaz de analisar um 
problema complexo e encontrar 
alguma organização para se 
resolver ele 

Sou capaz de analisar um 
problema complexo e identificar 
as etapas que precisam ser 
cumpridas para se resolver 

Análise de fatores que podem 
levar a uma stuação indesejada 

Boa parte das situações 
indesejadas ocorrem por fatores 
que estão fora do nosso controle 

Algumas situações indesejadas 
poderiam ser evitadas 

Eu consigo identificar eventos, 
condições ou outros aspectos que 
levaram a uma situação 
indesejada 

Eu consigo identificar eventos, 
condições ou outros aspectos que 
levaram a uma situação 
indesejada, analisando-os para 
organizar ações e planejamento 
para evitar situações futuras 

Habilidade de seguir processos 
sistêmicos de resolução 

Não sou capaz de resolver um 
problema por um método que 
precise seguir o passo-a-passo, 
tento resolver de outro jeito 

Eu tenho alguma dificuldade para 
entender os passos de um 
método para resolução de um 
problema complexo 

Eu consigo aplicar o passo-a-passo 
de processos de resolução de 
problemas complexos 

Eu consigo entender e aplicar 
métodos sistêmicos de resolução 
de problemas complexos 

Conceber e avaliar soluções 
alternativas para um problema 

Eu acredito que o importante é 
conseguir solucionar um 
problema, apresentado os 
resultados a quem interessa 

Eu sou capaz de pensar potenciais 
soluções para um problema antes 
de resolvê-lo 

Eu consigo aplicar métodos para 
conceber potenciais soluções para 
um problema e avaliar a 
implementação delas 

Eu consigo aplicar métodos para 
conceber potenciais soluções para 
um problema e avaliar a 
implementação delas, 
possibilitando um feedback dos 
stakeholders sobre as 
possibilidades 

 

 

 



 

Problem-solving Skills (cont.) nível 1 nível 2 nível 3 nível 4 

Avaliar a eficácia de uma solução 

O objetivo de um problema é 
conseguir implementar uma 
solução possível, se isso é feito, o 
trabalho está cumprido 

Quando uma solução a um 
problema é implementada, avalio 
se o objetivo principal foi 
cumprido 

Quando uma solução a um 
problema é implementada, avalio 
se os resultados primários 
(objetivos) foram atingidos 

Quando uma solução a um 
problema é implementada, avalio 
se os resultados foram atingidos 
em termos da eficiência do 
trabalho como um todo 

Trabalhar com recursos limitados 

Sem os recursos necessários 
(tempo, equipe certa, dinheiro), é 
impossível solucionar um 
problema 

É difícil resolver um problema 
sem os recursos necessários, 
como tempo, equipe, dinheiro, 
etc. 

Em alguns casos, eu consigo 
pensar em uma estratégia para 
atacar um problema sem os 
recursos necessários (tempo, 
equipe, dinheiro) 

Eu consigo pensar em um plano 
estratégico e implementar as 
decisões que permitem atacar um 
problema mesmo que não se 
tenha os recursos necessários 
para sua resolução 

Gerenciamento do tempo 

Eu tenho o hábito de começar a 
realizar o projeto, pensando em 
uma etapa por vez, sem levar em 
conta o todo logo de início 

Eu tenho o hábito de planejar 
meu projeto em uma ordem 
sequencial das atividades, sem 
tentar prever o tempo 

Eu tenho o hábito de planejar um 
projeto no tempo, com um plano 
de divisão das tarefas no tempo 

Eu tenho o hábito de planejar um 
projeto no tempo, com um plano 
de divisão das tarefas no tempo e 
criando uma timeline, com 
dependência entre as tarefas 

Gerenciamento de projetos 
Eu não tenho o tenho o hábito de 
planejar antes de executar meus 
projetos 

Eu tenho o hábito de planejar os 
projetos que executo levando em 
consideração as tarefas que 
devem ser executadas 

Eu tenho o hábito de planejar os 
projetos que executo levando em 
consideração aspectos como 
tarefas, tempo e formas de 
colaboração da equipe 

Eu tenho o hábito de planejar os 
projetos que executo levando em 
consideração todos os aspectos 
envolvidos, como tarefas, tempo, 
dinheiro, alocação de recursos em 
determinadas tarefas, observação 
de dependências, formas de 
colaboração da equipe, etc. 

 


