COMECE AQUI!

Posso REFAZER o
Career Rise |
Owiwi | Genius |
Lifestyle?

Qual deles você
gostaria de
refazer?

Faz mais de 01ano
que você realizou o
Skyrise City pela
últim a vez?

Faz mais de 06 meses
que você realizou o
Career Rise ou o
Owiwi pela últim a
vez?

NÃO

SIM

Genius e Lifestyle são
avaliações que indicam estilos
e tendências pesso ais de
trabalho, que não mudam com
o passar do tempo. Por essa
razão, não é necessário
refazer.

FIM
A opção refazer não está disponível.
É preciso completar o período de
tempo citado para poder refazer.
Até lá, seus últ imo s resultados ficam
salvo s e são utilizados no s seus
pro cessos seletivos quando
necessário.

FIM

Ok! Ao se inscrever em novo processo
seletivo apó s o período de 06 meses,
você receberá, automaticamente, um
link para refazê-lo ao participar de
alguma etapa co m CR ou Owiwi.
O resultado antigo será substituído
pelo novo e será válido para o processo
seletivo em questão e para o s
próximos, co m CR ou Owiwi, até que
você o refaça apó s o período de 1ano.

FIM

REVISADO E ATUALIZADO EM
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Entenda nossa política sobre refazer
avaliações

O Career Rise não é um teste de conhecimento específico, com respostas certas e erradas (como um
deportuguês,porexemplo). Ele mapeia amaneiracomovocêentendeinstruções, processa, recorda e
aplica informações na solução de umproblema. Estudos de neurociência e psicometria, nos quaiso
Career Rise sebaseia, comprovamque mudanças significativas em habilidades cognitivas, acontecem
de forma relevante somente em umintervalo superior a 12 meses entre uma avaliação e outra. Além
disso,foi comprovado que as mudanças que aconteciam antes desse período,se davam pelofato dos
participantes tentarem manipular as respostas para obter resultados diferentes, o que o anula. Por
essa razão, exigimos um intervalo de tempo superior a 06 meses para que você possa refazer a
avaliação.

Por seruma avaliação quemapeia conhecimentos,habilidades e atitudes,estudosdepsicologia social
e da psicometria, nos quais o Owiwi se baseia, comprovam que mudanças significativas nesses
comportamentos acontecem de forma relevante somente em um intervalo de tempo superior a 06
meses entre uma avaliação e outra. Estudos também comprovam que mudanças antes desse período
estavam relacionadas a tentativas de manipulação das respostas para obter resultados diferentes.
Por essa razão, exigimos um intervalo de tempo superior a 06 meses para que você possa refazer a
avaliação.

O Genius mapeia no que você é genial em relação a seis padrões e tendências de comportamentos
que todos nós temos, em maior ou menor grau. Já o Lifestyle indica tanto o seu estilo de trabalho,
quanto a sua forma de enxergar o mundo e interpretar os fatos ao seu redor. Por isso, nenhum dos
dois é uma avaliação de respostas certas e erradas. Eles falam sobre como nos estruturamos,qual
éa nossa marca emapeiam características profundas do nosso perfilque não mudamsomentecomo
passar do tempo, ou de uma hora para outra. Nossos estudos mostram que quase não há
variações de resultados com novos preenchimentos, a não ser que a pessoa tente manipular as
respostas. Por isso, uma vez realizados, os resultados do Genius e do Lifestyle passam a ser válidos
por tempo indeterminado.

