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Gestão de Carreiras é tema de Bate Papo
O coach executivo, Marcelo Jabur, vai falar no espaço da Fnac RibeirãoShopping,
no dia 6 de dezembro, a partir das 19h30. Entrada gratuita
Ribeirão Preto, 02 de dezembro de 2011 – Ser o gestor da própria carreira é uma tarefa que
exige foco, determinação, superação e uma boa dose de autocrítica. Segundo o coach
executivo Marcelo Jabur, as pessoas que optam por desenvolver um plano para sua carreira
têm muito mais chances de evolução profissional e ao mesmo tempo pessoal. Jabur aborda
esta questão em seu livro Escolher ou ser Escolhido – qual a opção para sua carreira? que foi
lançado pela editora Roca neste ano. O assunto será tema de bate papo com o autor, na Fnac
RibeirãoShopping, em Ribeirão Preto, no próximo dia 6 de dezembro, a partir das 19h30.
Marcelo Jabur atua como professor e palestrante de cursos de pós-graduação e ministra
treinamentos corporativos e palestras pelo Brasil há 15 anos. Hoje, é coach executivo junto a
gestores dos mais variados segmentos. O autor é Doutor em Psicologia pela USP, onde
desenvolveu trabalho que procurou verificar a relação entre a Competência Profissional e a
Personalidade. É também Mestre em Ciências do Esporte pela Unicamp. Sua formação em
Coach Executivo e Pessoal é pela Lambent do Brasil, sendo membro da International Coaching
Community. Marcelo Jabur é professor da Fundação Getúlio Vargas (MBA-FGV Management)
em Aspectos Comportamentais e Éticos na Gestão de Pessoas, Visão Sistêmica e Processo
Decisório, Comunicação Interpessoal e Liderança Criativa e Motivação de Equipes Comerciais.
É também diretor e proprietário da Instrumenta – Consultoria e Desenvolvimento Humano.
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Gestão de Carreiras é tema de Bate Papo
Ribeirão Preto, 02 de dezembro de 2011 – Ser o gestor da própria carreira é uma tarefa que
exige foco, determinação, superação e uma boa dose de autocrítica. Segundo o coach
executivo Marcelo Jabur, as pessoas que optam por desenvolver um plano para sua carreira
têm muito mais chances de evolução profissional e ao mesmo tempo pessoal. Jabur aborda
esta questão em seu livro Escolher ou ser Escolhido – qual a opção para sua carreira? que foi
lançado pela editora Roca neste ano. O assunto será tema de bate papo com o autor, na Fnac
RibeirãoShopping, em Ribeirão Preto, no próximo dia 6 de dezembro, a partir das 19h30.
Marcelo Jabur atua como professor e palestrante de cursos de pós-graduação e ministra
treinamentos corporativos e palestras pelo Brasil há 15 anos. Hoje, é coach executivo junto a
gestores dos mais variados segmentos. O autor é Doutor em Psicologia pela USP, onde
desenvolveu trabalho que procurou verificar a relação entre a Competência Profissional e a
Personalidade. É também Mestre em Ciências do Esporte pela Unicamp. Sua formação em
Coach Executivo e Pessoal é pela Lambent do Brasil, sendo membro da International

Coaching Community. Marcelo Jabur é professor da Fundação Getúlio Vargas
(MBA-FGV Management) em Aspectos Comportamentais e Éticos na Gestão
de Pessoas, Visão Sistêmica e Processo Decisório, Comunicação Interpessoal
e Liderança Criativa e Motivação de Equipes Comerciais. É também diretor e
proprietário da Instrumenta – Consultoria e Desenvolvimento Humano.
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Gestão de Carreiras é tema de Bate Papo
O coach executivo, Marcelo Jabur, vai falar no espaço da Fnac RibeirãoShopping,
no dia 6 de dezembro, a partir das 19h30. Entrada gratuita
Ribeirão Preto, 02 de dezembro de 2011 – Ser o gestor da própria carreira é uma tarefa que
exige foco, determinação, superação e uma boa dose de autocrítica. Segundo o coach
executivo Marcelo Jabur, as pessoas que optam por desenvolver um plano para sua carreira
têm muito mais chances de evolução profissional e ao mesmo tempo pessoal. Jabur aborda
esta questão em seu livro Escolher ou ser Escolhido – qual a opção para sua carreira? que foi
lançado pela editora Roca neste ano. O assunto será tema de bate papo com o autor, na Fnac
RibeirãoShopping, em Ribeirão Preto, no próximo dia 6 de dezembro, a partir das 19h30.
Marcelo Jabur atua como professor e palestrante de cursos de pós-graduação e ministra
treinamentos corporativos e palestras pelo Brasil há 15 anos. Hoje, é coach executivo junto a
gestores dos mais variados segmentos. O autor é Doutor em Psicologia pela USP, onde
desenvolveu trabalho que procurou verificar a relação entre a Competência Profissional e a
Personalidade. É também Mestre em Ciências do Esporte pela Unicamp. Sua formação em
Coach Executivo e Pessoal é pela Lambent do Brasil, sendo membro da International Coaching
Community. Marcelo Jabur é professor da Fundação Getúlio Vargas (MBA-FGV Management)
em Aspectos Comportamentais e Éticos na Gestão de Pessoas, Visão Sistêmica e Processo
Decisório, Comunicação Interpessoal e Liderança Criativa e Motivação de Equipes Comerciais.
É também diretor e proprietário da Instrumenta – Consultoria e Desenvolvimento Humano.
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Gestão de Carreiras é tema de Bate Papo
O coach executivo, Marcelo Jabur, vai falar no espaço da Fnac RibeirãoShopping,
no dia 6 de dezembro, a partir das 19h30. Entrada gratuita
Ribeirão Preto, 02 de dezembro de 2011 – Ser o gestor da própria carreira é uma tarefa que
exige foco, determinação, superação e uma boa dose de autocrítica. Segundo o coach
executivo Marcelo Jabur, as pessoas que optam por desenvolver um plano para sua carreira
têm muito mais chances de evolução profissional e ao mesmo tempo pessoal. Jabur aborda
esta questão em seu livro Escolher ou ser Escolhido – qual a opção para sua carreira? que foi
lançado pela editora Roca neste ano. O assunto será tema de bate papo com o autor, na Fnac
RibeirãoShopping, em Ribeirão Preto, no próximo dia 6 de dezembro, a partir das 19h30.
Marcelo Jabur atua como professor e palestrante de cursos de pós-graduação e ministra
treinamentos corporativos e palestras pelo Brasil há 15 anos. Hoje, é coach executivo junto a
gestores dos mais variados segmentos. O autor é Doutor em Psicologia pela USP, onde
desenvolveu trabalho que procurou verificar a relação entre a Competência Profissional e a
Personalidade. É também Mestre em Ciências do Esporte pela Unicamp. Sua formação em
Coach Executivo e Pessoal é pela Lambent do Brasil, sendo membro da International Coaching
Community. Marcelo Jabur é professor da Fundação Getúlio Vargas (MBA-FGV Management)
em Aspectos Comportamentais e Éticos na Gestão de Pessoas, Visão Sistêmica e Processo
Decisório, Comunicação Interpessoal e Liderança Criativa e Motivação de Equipes Comerciais.
É também diretor e proprietário da Instrumenta – Consultoria e Desenvolvimento Humano.

Portal Comunique-se - http://portal.comuniquese.com.br/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=30404&Itemid=105
Gestão de Carreiras é tema de Bate Papo Novo!
O coach executivo, Marcelo Jabur, vai falar no espaço da Fnac RibeirãoShopping,
no dia 6 de dezembro, a partir das 19h30. Entrada gratuita
Ribeirão Preto, 02 de dezembro de 2011 – Ser o gestor da própria carreira é uma tarefa que
exige foco, determinação, superação e uma boa dose de autocrítica. Segundo o coach
executivo Marcelo Jabur, as pessoas que optam por desenvolver um plano para sua carreira
têm muito mais chances de evolução profissional e ao mesmo tempo pessoal. Jabur aborda
esta questão em seu livro Escolher ou ser Escolhido – qual a opção para sua carreira? que foi
lançado pela editora Roca neste ano. O assunto será tema de bate papo com o autor, na Fnac
RibeirãoShopping, em Ribeirão Preto, no próximo dia 6 de dezembro, a partir das 19h30.
Marcelo Jabur atua como professor e palestrante de cursos de pós-graduação e ministra
treinamentos corporativos e palestras pelo Brasil há 15 anos. Hoje, é coach executivo junto a
gestores dos mais variados segmentos. O autor é Doutor em Psicologia pela USP, onde
desenvolveu trabalho que procurou verificar a relação entre a Competência Profissional e a
Personalidade. É também Mestre em Ciências do Esporte pela Unicamp. Sua formação em
Coach Executivo e Pessoal é pela Lambent do Brasil, sendo membro da International Coaching
Community. Marcelo Jabur é professor da Fundação Getúlio Vargas (MBA-FGV Management)
em Aspectos Comportamentais e Éticos na Gestão de Pessoas, Visão Sistêmica e Processo
Decisório, Comunicação Interpessoal e Liderança Criativa e Motivação de Equipes Comerciais.
É também diretor e proprietário da Instrumenta – Consultoria e Desenvolvimento Humano.
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Gestão de Carreiras é tema de Bate Papo
Ribeirão Preto, 02 de dezembro de 2011 – Ser o gestor da própria carreira é uma tarefa que
exige foco, determinação, superação e uma boa dose de autocrítica. Segundo o coach
executivo Marcelo Jabur, as pessoas que optam por desenvolver um plano para sua carreira
têm muito mais chances de evolução profissional e ao mesmo tempo pessoal. Jabur aborda
esta questão em seu livro Escolher ou ser Escolhido – qual a opção para sua carreira? que foi
lançado pela editora Roca neste ano. O assunto será tema de bate papo com o autor, na Fnac
RibeirãoShopping, em Ribeirão Preto, no próximo dia 6 de dezembro, a partir das 19h30.
Marcelo Jabur atua como professor e palestrante de cursos de pós-graduação e ministra
treinamentos corporativos e palestras pelo Brasil há 15 anos. Hoje, é coach executivo junto a
gestores dos mais variados segmentos. O autor é Doutor em Psicologia pela USP, onde
desenvolveu trabalho que procurou verificar a relação entre a Competência Profissional e a
Personalidade. É também Mestre em Ciências do Esporte pela Unicamp. Sua formação em
Coach Executivo e Pessoal é pela Lambent do Brasil, sendo membro da International Coaching
Community. Marcelo Jabur é professor da Fundação Getúlio Vargas (MBA-FGV Management)
em Aspectos Comportamentais e Éticos na Gestão de Pessoas, Visão Sistêmica e Processo
Decisório, Comunicação Interpessoal e Liderança Criativa e Motivação de Equipes Comerciais.
É também diretor e proprietário da Instrumenta – Consultoria e Desenvolvimento Humano.
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O coach executivo, Marcelo Jabur, vai falar no espaço da Fnac RibeirãoShopping
O coach executivo, Marcelo Jabur, vai falar no espaço da Fnac RibeirãoShopping,
no dia 6 de dezembro, a partir das 19h30. Entrada gratuita
Ribeirão Preto, 02 de dezembro de 2011 – Ser o gestor da própria carreira é uma tarefa que
exige foco, determinação, superação e uma boa dose de autocrítica. Segundo o coach
executivo Marcelo Jabur, as pessoas que optam por desenvolver um plano para sua carreira
têm muito mais chances de evolução profissional e ao mesmo tempo pessoal. Jabur aborda
esta questão em seu livro Escolher ou ser Escolhido – qual a opção para sua carreira? que foi
lançado pela editora Roca neste ano. O assunto será tema de bate papo com o autor, na Fnac
RibeirãoShopping, em Ribeirão Preto, no próximo dia 6 de dezembro, a partir das 19h30.
Marcelo Jabur atua como professor e palestrante de cursos de pós-graduação e ministra
treinamentos corporativos e palestras pelo Brasil há 15 anos. Hoje, é coach executivo junto a
gestores dos mais variados segmentos. O autor é Doutor em Psicologia pela USP, onde
desenvolveu trabalho que procurou verificar a relação entre a Competência Profissional e a
Personalidade. É também Mestre em Ciências do Esporte pela Unicamp. Sua formação em
Coach Executivo e Pessoal é pela Lambent do Brasil, sendo membro da International Coaching
Community. Marcelo Jabur é professor da Fundação Getúlio Vargas (MBA-FGV Management)
em Aspectos Comportamentais e Éticos na Gestão de Pessoas, Visão Sistêmica e Processo
Decisório, Comunicação Interpessoal e Liderança Criativa e Motivação de Equipes Comerciais.
É também diretor e proprietário da Instrumenta – Consultoria e Desenvolvimento Humano.

