
 

 
 

WORKSHOP ORATÓRIA E NEGOCIAÇÕES TRABALHISTAS   
APRESENTADORA JOYCE DA HORA  

 
PARA SINDICATOS, CONFEDERAÇÕES, ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES 

ESPORTIVAS, CONSELHOS FISCAIS E AFINS   
 

Brasília, 19 de novembro de 2021. 
VAGAS LIMITADAS  

 
OBJETIVO  

Esse curso tem como objetivo principal desenvolver no participante a habilidade 

de produzir discursos com eloquência, com potencial para envolver o público, 

influenciar, induzir, persuadir e até mesmo emocionar. Com estudo direcionado e o 

uso adequado das técnicas é possível modelar a fala de forma que ouvinte 

abandona suas convicções e adote novas ideologias, não por imposição mas por 

convencimento. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Preparar o participante para atuar como orador e saber se expressar de forma 

contundente perante autoridades e ambientes, com precisão e firmeza. 

Ao final do Workshop o participante terá a capacidade de se destacar 

profissionalmente por meio da oratória, além disso adequar a linguagem ao 

próximo, de forma lógica, contextualizada, estruturada, que proporcionará 

benefícios em todas as relações sejam pessoais ou de trabalho – o que 

definitivamente criará impactos extremamente positivos nas negociações 

trabalhistas 

METODOLOGIA 

• Apresentação expositiva com uso de Projetor de Multimídia; 
• Aplicação de técnicas relacionadas a oratória e negociações trabalhistas; 

 

 

 



 

TEMAS QUE SERÃO EXPLORADOS NO WORKSHOP   

PERSUAÇÃO COM ELEGANCIA;  

Aborda análise do discurso e estudo de técnicas de convencimento  

LINGUARGEM NÃO VIOLENTA;  

Aborda a utilização de aproximação – com estudo de caso da linguagem corporal e 

expressões faciais  

COMUNICAÇÃO ASSERTIVA; 

Aborda o uso de funções, figuras de linguagem, linguagem técnica e regionalismo 

adequados ao público.  

INTELIGENCIA EMOCIONAL; 

Aborda o relacionamento intrapessoal, interpessoal e empatia.  

STORYTELLING;  

Aborda a técnica de contar histórias contextualizadas com o objetivo do discurso  

SOCIAL MIDIA TRAINING  

Aborda os comportamentos e as imagens divulgadas nas mídias sociais dos 

oradores que corroboram ou contradizem o discurso.  

 

APRESENTADORA:    

JOYCE DA HORA  

• Especialista em Revisão de Texto, pelo Centro Universitário de Brasília 

(UniCEUB); 

• Graduada em Jornalismo, pela Universidade Católica de Brasília (UCB); 

• Instrutora com formação em Metodologias Integrativas – Aprendizagem 

Integrativa por Desafios Sociais (ApID); 

• Instrutora e palestrante na Escola de Governo do DF - Egov-DF; 

• Instrutora da Escola Pública de Trânsito; e  

• Servidora Pública do GDF - Detran/DF desde 2004. 

 



 

LOCAL E DATA 
 
Brasília, 19 de novembro de 2021 
Horário: 9h às 17h 
Local: Parlamundi – SGAS I – (SGAS 915 lotes 75/76) Asa Sul, Brasília-DF 
 
Investimento:  
Até 12 de novembro: R$ 1.490,00 (hum mil quatrocentos e novecentos reais 
as) por participante;  
 
Após dia 12 de novembro R$ 1.990,00(hum mil, novecentos e noventa reais). 
 
Incluso: MATERIAL DIDÁTICO, COFFEE BREAK, ALMOÇO E CERTIFICADO DE 
PARTICIPAÇÃO.  
 
 
OBSERVAÇÕES:  
 
A inscrição será confirmada após o pagamento do boleto bancário ou transferência 
identificada   para a conta bancária da Onix Capacitação Profissional  
 
Banco BRB – 070  
Agencia 164  
Conta Corrente 008.558-8 
 
A ONIX CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL realiza treinamentos “in company”, 
adequando seu conteúdo programático de acordo com as necessidades de sua 
Organização, com excelente custo-benefício. Solicite-nos uma proposta. 
 
A ONIX CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL reserva-se o direito em postergar ou 
cancelar o evento se ocorrer insuficiência de participantes, bem como promover 
substituição do Professor, em caso fortuito ou força maior. 
Mais informações: Fone: 61 3032 6538/Fax 30326507/99277-3453. 
E-Mail: ONIXCAPACITAÇÃO@GMAIL.COM  
Site: WWW.ONIXCAPACITACAO.COM.BR 
CNPJ: 12.314.418/0001-52 
Endereço: ST SHC/NORTE CL QUADRA 105 Bloco A Sala 114 
70.734.510 - Asa Norte - BRASÍLIA – DF 
 
Somos cadastrados no SICAF. 
 
 

http://www.onixcapacitacao.com.br/

