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Treinamento – O autoconhecimento pessoal e profissional 

 

A busca pelo autoconhecimento é uma forma de crescimento pessoal e profissional. O mais 

importante é determinar os objetivos e metas e estar disposto a enfrentar tudo que for necessário para 

alcançar o sonho tão desejado. Outro ponto de destaque é que é essencial ter foco no positivo e saber 

que é possível conquistá-lo se você acreditar e trabalhar para transformá-lo em realidade. Existe mais 

de um tipo de autoconhecimento e isso acontece porque nós, os seres humanos, somos muito 

complexos.  

O autoconhecimento pessoal é um deles. Quando o indivíduo desenvolve o autoconhecimento 

toma consciência das suas metas, desejos, objetivos e propósitos, repensa suas atitudes, fortalece suas 

qualidades, enfrenta as eventuais mudanças de cabeça erguida, repensa suas atitudes, potencializa sua 

coragem, reconhece e aceita suas emoções negativas e trabalha para que elas sejam modificadas. Todo 

esse processo permite que o indivíduo cresça e conheça a sua essência, alcance uma melhor qualidade 

de vida e bem-estar e ainda adquira autonomia sobre a sua vida, sua história e seus objetivos. 

A importância do autoconhecimento profissional é acima de tudo acreditar que é possível 

alcançar aquela etapa tão desejada. Lembre-se de que o único responsável pelo seu sucesso na carreira 

é você, por isso, valorize suas habilidades técnicas e faça o possível para estar em constante 

aprendizado. Cada indivíduo deve buscar aprimorar suas habilidades e competências para poder 

contribuir de uma melhor forma dentro da organização em que está, ter segurança para tomar 

decisões, para realizar tarefas e otimizar resultados. A busca pela potencialização e otimização desse 

processo exige muita determinação, foco, paciência, perseverança e vontade de se desenvolver, para 

assim alcançar seus objetivos. 

 

 

 

  



 

2 MISTER JOINVILLE OFICIAL 2021 

 

 

1ª ATIVIDADE – Vida Pessoal e Familiar 

 

 

Vida pessoal: Vamos falar a respeito de nós mesmos. 

- Nome Completo 

- Idade 

- Onde moro 

- Onde estudo 

- Onde trabalho 

- Falar de seu crescimento: seus gostos, pontos positivos e negativos. 

- O que te trouxe a ser candidato do Mister Joinville Oficial. 

- Quais são seus planos a um curto, um médio e um longo tempo. 

 

 

Vida familiar: Vamos falar daqueles que nos rodeiam e possuem um vínculo familiar conosco. 

- Nome de nossos pais 

- Falar um pouco de nossos antepassados 

- Sua naturalidade 

- Se tem irmãos? Quantos? Nomes deles? 

- Qual a profissão dos pais? 

- Que tipo de relação tenho com meus pais? 

- Quais foram os momentos marcantes que tive com meus pais? 

- Quais foram os momentos que desejei mais apoio, atenção e não tive de meus pais? 

- Quais são os sentimentos de meus pais em relação a minha escolha de participar do Mister 

Joinville Oficial? 

 

 

 


