Assessment
A GlobalEnglish Assessment é um conjunto de ferramentas que
avalia rápida e eficientemente a proficiência falada e escrita do
inglês comercial.
Os clientes acessam as avaliações facilmente administradas através
do nosso painel on-line. Os testes podem ser feitos no local do aluno
ou a distância. As sessões de Avaliação variam de 15 a 60 minutos
dependendo do teste mais adequado às suas necessidades.
A Avaliação proporciona a ferramenta de triagem ideal para
o recrutamento internacional e tem a capacidade de medir
objetivamente o conhecimento dos candidatos em diferentes locais
em relação aos mesmos requisitos.
A Avaliação também mede o progresso e os requisitos individuais
como parte de um programa de aprendizagem de inglês comercial.
Os candidatos podem ser avaliados para cargos com exigências um
inglês mais amplo, enquanto as avaliações podem compará-los uns
com os outros, com os padrões do setor ou requisitos específicos
do trabalho.

Avaliação rápida, precisa e confiável

Avaliação automatizada para a obtenção de resultados rápidos e precisos

Como funciona
Rápido e preciso

Habilidades específicas
As avaliações da GlobalEnglish de fala e escrita fornecem uma
pontuação geral e várias subpontuações específicas tais como
vocabulário, gramática, fluência e audição testando uma grande
variedade de habilidades de comunicação comercial.

Escala de testes
Nossa variedade de testes permite que a GlobalEnglish forneça o teste
mais eficaz possível, para suas necessidades de avaliação e âmbitos de
teste.
A GlobalEnglish pode levá-lo até a avaliação ou grupo de avaliações mais
adequado alinhado com seus objetivos comerciais de comunicação
em inglês.

As avaliações podem ser feitas em um computador ou por telefone. As
pontuações são disponibilizadas por e-mail ou através de ferramentas
de administração de testes on-line em questão de minutos. O exame
extensivo faz das avaliações da GlobalEnglish um parâmetro muito
preciso para as competências no inglês comercial. Nossa pontuação
automática se alinha com a classificação feita por especialistas, mas com
resultados significativamente mais rápidos e mais consistentes. Isso
garante testes precisos, eficazes e objetivos em vários locais do mundo.

Aprimoramento organizacional
Os resultados dos testes fornecem aos gerentes informações úteis,
incluindo contratar/não contratar, promover/não promover, seguir em
frente/por em treinamento. Para quem precisa de treinamento, as
pontuações da Avaliação indicam a colocação em nossos programas
de aprendizagem ou em outros programas usando as pontuações que
fornecemos para escalas de idiomas reconhecidas mundialmente como
CEFR, GSE, TOEFL e TOEIC.

Estudo comparativo
As ferramentas completas de elaboração de relatórios permitem
estudos comparativos relativos a exigências individuais específicas de
cada cargo ou candidatos concorrentes, bem como padrões globais e
específicos do setor.

Principais benefícios
“Eu escolhi porque é
totalmente automático,
extremamente confiável,
fácil de administrar
e fornece resultados
rápidos e precisos”.

www.globalenglish.com

“A TDS previu um benefício anual
total de USD 600.000,00 através
de economias significativas
em triagens e candidaturas,
simulações de telefonemas
e desgaste relacionado ao
desempenho ao usar
a tecnologia de avaliação”.

“Nossa gama de testes não
apenas é mais econômica do
que qualquer outra solução, mas
também é a mais abrangente e
precisa. Não é sempre que se
encontra essa combinação de
valor agregado”.

sales@globalenglish.com

“As pontuações resultantes
mostraram que somente
alguns funcionários tinham
a habilidade necessária
para conduzir transações
comerciais e financeiras
em inglês”.
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