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Grafologia e a escolha do profissional ideal
através da consultoria Dom Graphein
Ao longo deste semestre, a Dom Graphein realiza cursos que
auxiliam empresas na seleção do profissional adequado. Primeira
aula acontece no próximo dia 8.
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Empresários, hoje, tem a missão de não só selecionar o profissional adequado para sua empresa. É
necessário dirigi-lo a função que se adeque a seus talentos. Uma das estratégias de Recursos
Humanos, desconhecida por muitos, é a Grafologia, ciência que utiliza a escrita dos candidatos para
qualificar suas principais expertises. Especializado no tema, a Dom Graphien abre vagas para
preparação e compreensão desta técnica. Os cursos, que já iniciam neste mês de fevereiro, serão
ministrados por uma das maiores especialistas brasileira da área, Luciana Boschi.
Nos próximos dias 8 e 15, das 09h às 17h, a Dom Graphein realizará aulas de Grafologia Básica.
Incluindo a obra “A personalidade através da escrita”, de Luciana Boschi, as aulas trarão um
parâmetro geral sobre esta ciência. Quanto ao publico alvo, o curso não é restrito apenas a
empresários. “A Grafologia é a análise da personalidade e do caráter. Neste sentido, seu campo de
aplicação se torna infinito, pois tudo que envolve o comportamento humano pode ser subsidiado por
ela”, afirma Luciana. Os investimentos ficam na casa de R$ 420, valor que pode ser parcelado em
até quatro vezes. As inscrições, que se encontram abertas, devem ser realizadas na sede da
empresa, sediada na Rua Buenos Aires, 93/215, Centro.
Ainda em fevereiro, no dia 22, Luciana elucidará o Teste Palográfico, que utiliza pequenos riscos em
papel para a descoberta de características pessoais. A inscrição sai por R$ 210, dividida em até
duas vezes. Cursos de Grafologia Avançada, Recrutamento e Seleção e Elaboração de Laudos
acontecem, respectivamente, nos meses de março, abril e maio.
Expert
Especializada em Grafologia e membro efetivo da Sociedade Brasileira de Grafologia (Sobrag).
Luciana Boschi também possui MBAs em Marketing e Administração Gerencial. Enquanto
palestrante, participou de eventos como o IV Congresso de Recursos Humanos, Congresso
Brasileiro de Desenvolvimento Humano e 1º Congresso de RH do Leste Fluminense. É autora das
obras "A personalidade através da escrita", 2001, Editora E-Papers, e "Grafologia e competências –
Identificando talentos através da escrita", 2010, Semente Editorial.
Sobre a Dom Graphien
Com atuação desde 1998, é uma consultoria especializada na dinâmica de identificação e

disseminação de competências, aplicando a grafoanálise e demais ferramentas de diagnóstico para
atrair e reter os melhores talentos, com foco na consolidação de times de trabalho visando os
resultados organizacionais. A empresa também é um centro especializado em capacitação
profissional e destaca-se por estar afinada com as tendências de mercado, suprindo as
necessidades de seus clientes através da constante atualização de seus métodos de avaliação.
Mais informações pelos telefones 21.2507-5317 e 21.2224-9193 ou através do site
http://domgraphein.com/

