
APRESENTAÇÃO
PROFISSIONAL 



MENTORA &
PALESTRANTE.
ESPECIALISTA EM
DESENVOLVIMENTO
HUMANO E ALTA
PERFORMANCE 

Priscilla
   Caminha



- Formação em Mentoring (Instituto Mentor Coach)
- Formação em Mentoring Organizacional (Instituto Mentor Coach) 
- Formação Coach Treinador (Instituto Lyouman)
- Formação Treinador de Alto Impacto (Instituto Lyouman)
- Graduação em Direito (Universidade Salgado de Oliveira)
- Pós-Graduada em Gestão Empresarial com foco em Gestão de Pessoas
(AVM Cândido Mendes)
- Autoridade e Posicionamento de Marcas (Universidade Anhembi Morumbi
EADBR)
- Empreendedorismo (Universidade Anhembi Morumbi EADBR)
- Formação em Leader Training (Instituto Mentor Coach)
- Formação de Analista Comportamental (Instituto Mentor Coach)
- Comunicação Assertiva (Instituto Mentor Coach)
- Formação em Coaching com especial ização em Canvas Coaching
(Canvas Academy)
- Administração do Tempo (IPED)
- Coautora do l ivro Coach que Realiza e Transforma, Editora Conquista
- Coautora do l ivro O Poder e a Arte de se Relacionar, Editora Conquista
- Coordenadora Editorial e coautora do l ivro Mulheres que Inspiram,
Editora Conquista



✔ Ser uma agente de transformação
na vida das pessoas. Desenvolver,

motivar e inspirar profissionais,
empreendedores e líderes de diversas

partes do mundo através de seu
programa de mentoria e de suas

palestras e treinamentos.M
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O ✔ Proporcionar soluções corporativas,
com aplicação de conceitos modernos

e metodologia avançada para a
eficiência da aprendizagem no

universo organizacional.
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O Ser referência em desenvolvimento

humano e reconhecida como uma das
mentoras e palestrantes de maiores

resultados no Brasil.
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•Ética
•Carisma
•Empatia

•Transparência
•Congruência

•Comprometimento
•Conhecimento

•Realização
•Alta performance



ESPECIALISTA EM CONSTRUIR
REDES DE RELACIONAMENTOS

Muito mais do que estar presente nas redes
sociais, é fundamental estar presente na vida de

quem está nas redes.

+ de 18 mil seguidores no
perfil do Instagram

+ de 6 mil conexões no Linkedin e Facebook



MENTORING

É o processo de apoiar uma pessoa na identificação
e criação de estados desejados, desenvolvendo e
acessando seus recursos internos e os
direcionando para a criação de uma organização.



MENTORIA
ORGANIZACIONAL

É a mentoria no universo das organizações, com objetivos
voltados aos resultados e interesses comuns existentes
entre os mentores, mentorados e organização. 

É mentoria organizacional interna porque o mentor é um
colaborador da empresa com senioridade, reconhecido por
seu potencial, competência e conhecimento tácito e
empírico, convidado a assumir o papel de guia,
aconselhador e inspirador.



TREINAMENTOS
E PALESTRAS
EM DIVERSOS

EVENTOS

Já realizou palestras e treinamentos em
grandes instituições e eventos, tais como:
Amcham RJ, Nasajon, Organiza Brasil,
Conferência POB, Encontro do Empreendedor
Produtivo, Mulheres na Direção, DevPlanet, AO
Experience, Fórum de Inteligência Emocional da
Mulher, Encontro de Negócios, entre outros.
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Todas as nossas palestras podem ser
personalizadas conforme o briefing do evento e/ou
empresa.
 
Nosso objetivo é motivar e fazer com que cada
participante entenda, se identifique e tenha a real
vontade de começar a agir em busca de mudanças
positivas para novos hábitos, de uma vida plena, de
resultados.

Alguns temas do meu portfólio:
- Sucesso é uma decisão
- Se conhecendo para se empoderar
- Construindo uma carreira de sucesso
- Posicionamento digital
- Comunicação & conexão
- Como se destacar, ser referência e criar conexão em tempos
de crise
- Empreenda você
- Organização pessoal & produtividade 

https://www.amoorganizar.com/palestras-treinamentos
https://www.amoorganizar.com/palestras-treinamentos


Redes sociais ativas e crescentes. Divulgação em
matérias relevantes nos jornais Extra e o Globo,
Revista Impact, bem como programas de TV, rádios
e outros portais.

MATÉRIAS E ENTREVISTAS
EM GRANDE MÍDIAS



CONFIRA MEU VÍDEO
DE APRESENTAÇÃO

CLIQUE AQUI 

https://youtu.be/EuHqu4lN-lM


www.priscillacaminhaoficial.com
ao.consultoriaetreinamentos@gmail.com

(21) 97003-2438

http://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5521970032438
https://www.instagram.com/priscillacaminhaoficial/
https://www.linkedin.com/in/priscillacaminha/

