
 

Cartaz Filme O COLECIONADOR DE OSSOS 

 

Competência GESTÃO DE PESSOAS - Veja a descrição da competência  

Sinopse 

Em Nova York, Lincoln Rhyme (Denzel Washington), um conceituado policial, sofre um acidente e fica 

tetraplégico. Após quatro anos em uma cama, Rhyme se concentra na ideia de suicídio e tenta convencer 

os que estão ao seu redor em ajudá-lo na eutanásia. Tudo muda quando um serial killer começa a agir na 

cidade. Rhyme começa a ajudar no caso e os meios modernos de investigação são levados para sua casa. 

Amelia Donaghy (Angelina Jolie), uma policial de rua, é orientada por ele na investigação. 

Cena relacionada com 

a competência 

00:26:25 (“Entrem. Eles estão ali”) até 00:30:05 (“Agora quero ouvir a sua. Sente-se, eu não mordo”); 

00:30:37 (“Tem três iniciais na cabeça: NSG. E não é de aço, é de ferro”) até 00:36:35 (“Siga seu 

instinto. Estarei com você a cada passo”); 

00:44:59 (“Se você não aguentar, quero que saia de lá”) até 00:52:59 (saindo do encanamento); 

01:00:02 (“Que bom que você pode vir”) até 01:02:50 (“Ainda não. Eu esperaria que você me ajudasse”). 

Nas cenas indicadas, o personagem de Denzel Washington, que é um conceituado perito e um líder para 

os demais policiais, tem em Amelia Donaghy, personagem de Angelina Jolie, uma policial com grande 

potencial para auxiliá-lo nas investigações de uma série de crimes.  Ademais, ele aloca os membros da 

sua equipe nas atividades especificas, considerando as competências individuais de cada um, para o 

alcance dos resultados. A todo momento, o líder dialoga com a policial para instruí-la, estimulando-a a 

buscar o desenvolvimento necessário dos  seus pontos de melhoria. 

A competência retratada nas cenas indicadas demonstra além dos aspectos destacados acima o 

reconhecimento e valorização dos membros da equipe, por parte do líder, incentivando a permanência 

dos talentos no exercício das atividades. 

Habilidades 

retratadas no filme 

que possuem relação 

com a competência 

Administração de conflitos; Comunicação verbal; Negociação; Relacionamento interpessoal; Solução 

de problemas; Trabalho em equipe. 

http://www.planejamento.mg.gov.br/images/documentos/gestao_pessoas_politicas_desenvolvimento/trilha_gerencial/Competência_Gestão_de_Pessoas.pdf

