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PLANO DE CURSO 
 

 

Instituição: SENAC-RS Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Estado do Rio 

Grande do Sul 

CNPJ: 034227070001-84 

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios 

Data: maio de 2014 

 
 

 
1. Identificação do Curso 

 
Habilitação Técnica de Nível Médio: 
Técnico em Recursos Humanos – EAD – 800 horas 

 

Qualificação Profissional Técnica Assistente Administrativo - 200 horas 

Qualificação Profissional Técnica Assistente de Administração de Pessoal - 200 horas 

Qualificação Profissional Técnica Assistente de Recursos Humanos - 200 horas 

 
Este plano de curso é válido para as turmas iniciadas a partir de maio de 2014, aprovado pela 

Resolução SENAC/AR/RS Nº 009/2014, atendendo a Resolução Senac 999/2014 de 25 de abril 

de 2014. 
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2. Justificativa e objetivos do curso 
 
A educação a distância é uma modalidade educacional utilizada há muito tempo. Já no século 
XIX, tem-se notícia de sua utilização com a finalidade de ensino, mas basicamente na educação 
não formal. 
   
A partir da década de 90 com o surgimento da internet, a educação a distância vem se 
aprimorando cada vez mais, através de tecnologias que viabilizam mecanismos de comunicação 
tão eficazes capazes de suprir a distância geográfica entre estudante e professor. 
 
Para responder às necessidades educacionais decorrentes das novas formas comunicação que 
provocaram mudanças estruturais no mundo do trabalho, a Escola de Educação Profissional 
Senac Rio Grande do Sul  se propõe a desenvolver pessoas através da ação pedagógica,  de 
forma eficaz e flexível. Para responder a diferentes ritmos, tanto dos alunos como da natureza 
dessa modalidade, assume como compromisso com a educação de qualidade, orientando-se 
pelos princípios e valores da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e das Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de Nível Técnico. 
 
Considerando que o segmento de Recursos Humanos vem se destacando pela crescente 
importância na gestão eficaz de pessoas em todas as organizações e que, cabe ao profissional 
desta área gerir os processos administrativos e de desenvolvimento de pessoas, bem como 
atuar junto à gerência no apoio à gestão estratégica, a Escola de Educação Profissional Senac 
Educação a Distância propõe oferecer um curso Técnico em Recursos Humanos para atender a 
demanda existente no mercado. 
 
O curso Técnico em Recursos Humanos - modalidade EaD visa ao desenvolvimento de 
competências para o gerenciamento e execução de atividades de departamento ou serviços de 
pessoal, recrutamento e seleção, cargos e salários, benefícios, treinamento e desenvolvimento, 
liderança e desenvolvimento do trabalho em equipe, bem como dar subsídios para 
assessoramento à diretoria e setores da empresa em atividades como planejamento, 
contratações, negociações de relações humanas e do trabalho. Para o desenvolvimento dessas 
competências proporcionar-se-ão saídas intermediárias de Qualificação Profissional Técnica 
Assistente Administrativo, Qualificação Profissional Técnica Assistente de Administração de 
Pessoal e Qualificação Profissional Técnica Assistente de Recursos Humanos. 
 
O currículo proposto possibilita a vivência de situações que levam o participante a desenvolver a 
reflexão, a aprender a aprender, a mobilizar e articular, com pertinência, conhecimentos, 
habilidades e valores em níveis crescentes de complexidade.  
 
 
Objetivos 
 
Objetivos Gerais 
A Educação Profissional no Senac Rio Grande do Sul tem por objetivo a formação do jovem e 
adulto, propiciando-lhes, em especial: 
 

 A preparação para a cidadania, para continuar aprendendo, mesmo depois de sair da 
escola, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas situações e 
aperfeiçoamentos posteriores; 
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 A promoção da transição entre a escola e o mundo do trabalho, capacitando-os com 
conhecimentos e habilidades gerais e específicas para o exercício de atividades 
produtivas; 

 A qualificação, profissionalização e atualização dos trabalhadores, visando à sua 
inserção e melhor desempenho no exercício do trabalho e na vida em sociedade; 

 A compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos, relacionando a teoria com a 
prática; 

 A compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia e dos 
valores em que se fundamenta a sociedade; 

 A integração, na tarefa educativa, dos princípios empreendedores levando os estudantes 
ao conhecimento pleno de suas potencialidades, transformando-os em gestores do seu 
crescimento pessoal e profissional. 

 
 
Objetivos Específicos 
 
 O Curso Técnico em Recursos Humanos tem por objetivo: 
 

 Preparar os estudantes para o mundo do trabalho e para o efetivo exercício da cidadania, 
bem como formar profissionais comprometidos com a realidade socioeconômica e 
tecnológica do país, com uma visão global do processo do trabalho no Eixo Tecnológico 
de Gestão e Negócios. 

 Promover a atualização permanente do currículo do curso, tendo como base a 
flexibilidade, a interdisciplinaridade e a contextualização. 

 Desenvolver as competências da Habilitação Técnica de Nível Médio em Recursos 
Humanos, conforme perfil profissional de conclusão do curso. 

 Oferecer condições para que os estudantes desenvolvam as competências profissionais 
necessárias para atuação na área de Recursos Humanos, de modo a favorecer o diálogo 
e a interação com os demais profissionais da área, bem como ampliar sua esfera de 
atuação. 

 Capacitar e desenvolver, nos estudantes, competências profissionais que lhes permitam 
formular, discutir, analisar, selecionar e implementar estratégias de gestão do próprio 
processo de trabalho. 

 Buscar a adoção de um novo paradigma centrado na liderança e gerenciamento de 
processos nas organizações. 

 
3. Requisitos de acesso ao curso 
 

Para matrícula no curso, o candidato deve apresentar: 

 
Escolaridade Mínima: Ensino Médio concluído ou estar cursando a 2ª série. 
Idade Mínima: 16 anos completos no ato da matrícula. 
 
 
4. Perfil profissional de conclusão dos egressos do curso 
  
O Técnico em Recursos Humanos atua em organizações gerindo as atividades de 
departamentos ou serviços de pessoal, recrutamento e seleção, cargos e salários, benefícios, 
treinamento e desenvolvimento, proporcionando o trabalho das equipes. Assessoram 
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gerência/diretoria e setores da empresa em atividades de planejamento, contratações, 
negociações de relações humanas e do trabalho, bem como, atua em processos de orientação 
sobre a importância da saúde e segurança no trabalho. 
 Para atender às necessidades inerentes a esta ocupação, o profissional deve possuir 
uma formação que possibilite, além do domínio operacional, o desenvolvimento da criticidade, 
iniciativa, flexibilidade frente a mudanças e compreensão do processo do trabalho. 
 
Perfil das qualificações profissionais 
 
4.1. Módulo I: Qualificação Profissional Assistente Administrativo  

Profissional com competência para atuar nos processos administrativos da empresa, 
executando atividades de apoio nas áreas de recursos humanos, finanças, produção, logística e 
controle de patrimônio, observando o cumprimento da legislação referente à área. 
 
4.2. Módulo II: Qualificação Profissional Assistente de Administração de Pessoal 

Profissional que realiza atividades de pesquisa e análise da legislação trabalhista e 
previdenciária. Controla procedimentos de administração de pessoal, relacionados com as 
diversas atividades da área como: admissão de empregados, jornada de trabalho, folha de 
pagamento, encargos sociais, férias e rescisão de contrato de trabalho, visando orientar e dirimir 
dúvidas dos empregados sobre assuntos pertinentes à área. Apoia as atividades de segurança e 
medicina do trabalho e atende ao cumprimento da legislação. 

 
4.3. Módulo III: Qualificação Profissional Assistente de Recursos Humanos 

Profissional que atua na área de Recursos Humanos, desenvolvendo ações de 
recrutamento e seleção e de treinamento e desenvolvimento de pessoal.  Promove as relações 
humanas no ambiente de trabalho, contribuindo para o desenvolvimento dos potenciais talentos 
e operacionaliza atividades inerentes à remuneração e benefícios para a implementação de 
políticas e programas de incentivo.     
 
Perfil das qualificações profissionais 
 
Módulo I - Qualificação Profissional Assistente Administrativo 
 

 Compreender a estrutura organizacional, diferenciando as funções da administração de 
pessoal e recursos humanos, assegurando uma visão sistêmica da administração.  

 Relacionar-se com a equipe de trabalho com confiabilidade, respeitando as diferenças 
individuais, assim como evidenciar uma atitude cooperativa e comprometida, aplicando 
princípios éticos nas relações de trabalho. 

 Expressar-se de forma verbal e não verbal e usar diversas tipologias textuais, 
gramaticalmente corretas, utilizando os canais de comunicação adequados para cada 
situação. 

 Efetuar cálculos financeiros nas atividades de rotinas administrativas, com 
responsabilidade e organização. 

 Executar as atividades de apoio administrativo, observando a legislação vigente com 
responsabilidade e ética profissional. 

 
Módulo II: Qualificação Profissional Assistente de Administração de Pessoal 

 Aplicar a legislação trabalhista e previdenciária vigente nas atividades pertinentes ao 
exercício profissional, com responsabilidade e ética. 
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 Efetuar os procedimentos das rotinas trabalhistas e previdenciárias referentes às 
obrigações legais de administração de pessoal, pautado na legislação vigente, utilizando 
aplicativos informatizados adequados à função. 

 Reconhecer as normas regulamentadoras de saúde e segurança no trabalho, buscando a 
prevenção de acidentes e a promoção da saúde do trabalhador. 

 
Módulo III: Qualificação Profissional Assistente de Recursos Humanos 

 Aplicar técnicas de recrutamento e seleção, identificando o perfil profissional adequado 
às expectativas e necessidades da organização, pautado nos princípios éticos e valores 
organizacionais. 

 Identificar as diferentes formas de remuneração e benefícios para a implementação de 
políticas e programas de incentivo, pautado na legislação vigente. 

 Promover as relações humanas no ambiente de trabalho, contribuindo para o 
desenvolvimento dos potenciais talentos, visando à valorização e ao crescimento pessoal 
e profissional.  

 Promover o processo de treinamento e desenvolvimento de pessoas, visando à sua 
capacitação, bem como ao aperfeiçoamento de suas ações, com vistas ao alcance de 
resultados organizacionais e crescimento pessoal e profissional dos colaboradores. 

 
Módulo IV: 

 Planejar, aplicar e avaliar a gestão de pessoas nas organizações, analisando os 
processos inerentes à área, integrando essas ações às estratégias e à cultura 
organizacional. 

 Realizar atividades de avaliação de desempenho individual, visando ao alcance dos 
objetivos e metas organizacionais, bem como os objetivos no âmbito do colaborador. 

 Compreender e operacionalizar os conceitos, ferramentas e métodos para implantação 
de um Programa de Gestão pela Qualidade, com o foco na otimização dos resultados, 
através de um sistema de gerenciamento por indicadores de desempenho. 

 Elaborar o trabalho de conclusão de curso, aplicando a metodologia científica no 
desenvolvimento de suas etapas, no qual sejam abordados temas relacionados à gestão 
de recursos humanos, tornando-o aplicável às situações-problema do cotidiano 
profissional. 

 
 
5. Organização Curricular do Curso 
 
O Curso Técnico Recursos Humanos está organizado em quatro (04) módulos, com uma 
carga horária total de oitocentas (800 h), assim distribuídas: 

O Curso Técnico em Recursos Humanos está organizado em quatro (04) módulos, 
perfazendo um total de 800 (oitocentas) horas, sendo 640 (seiscentos e quarenta) horas na 
modalidade de Educação a Distância e 160 (cento e sessenta) horas presenciais.  

Os módulos devem ser cursados em totalidade, estando a sequência apresentada no 
itinerário do curso de acordo com a disponibilidade de estudantes. 

• Módulo I: 200 horas; 
• Módulo II: 200 horas; 
• Módulo III: 200 horas; e 
• Módulo IV: 200 horas. 
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MATRIZ CURRICULAR 
 

Módulo Componente 
Curricular Presencial 

Componentes Curriculares 
a distância 

CH 

Módulo I  
Atividades 
Complementares 
Presenciais I - 40h 

Introdução à Administração de RH 66h 

Relações Humanas 24h 

Comunicação Empresarial 30h 

Matemática Financeira aplicada 20h 

Rotinas Administrativas 20h 

Total EAD 160h 
Total Presencial 40h 
Total Geral 200h 

 

Módulo Componente 
Curricular Presencial 

Componentes Curriculares  
a distância 

CH 

Módulo II 
Atividades 
Complementares 
Presenciais II - 40h 

Legislação Trabalhista e Previdenciária 28h 

Rotinas de Pessoal 66h 
Normatização de Saúde e Segurança no 
Trabalho 66h 

Total EAD 160h 
Total Presencial 40h 
Total Geral 200h 

 

Módulo Componente 
Curricular Presencial 

Componentes Curriculares  
a distância CH 

Módulo III 
Atividades 
Complementares 
Presenciais III - 60h 

Recrutamento e Seleção 36h 
Treinamento e Desenvolvimento 38h 

Administração da Remuneração e Benefícios 52h 

Psicologia Organizacional 34h 

Total EAD 160h 
Total Presencial 40h 
Total Geral 200h 

 

Módulo Componente 
Curricular Presencial 

Componentes Curriculares  
a distância CH 

Módulo IV 
Atividades 
Complementares 
Presenciais IV - 60h 

Gestão de Pessoas 32h 

Avaliação de Desempenho 50h 

Gestão da Qualidade 26h 
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Projeto de Conclusão do Curso 52h 

Total EAD 160h 
Total Presencial 40h 
Total Geral 200h 

 

Carga Horária Total do Curso 800h 
 
Os valores/atitudes relacionados abaixo são desenvolvidos durante todos os componentes 
curriculares do curso: 

 Iniciativa; 
 Foco no resultado; 
 Responsabilidade; 
 Comprometimento; 
 Organização; 
 Determinação; 
 Presteza; 
 Visão sistêmica; 
 Flexibilidade; 
 Exigência de qualidade e eficiência; 
 Respeito ao cliente; 
 Valorização do trabalho em equipe; 
 Cordialidade; 
 Empatia; 
 Criatividade; 
 Curiosidade científica; 
 Respeito e preservação do meio ambiente; 
 Conduta ética. 

 
 
Módulo I: Qualificação Profissional Assistente Administrativo – 200h  
 
Componente Curricular: Introdução à Administração de Recursos Humanos 
 
Competência:  

 Compreender a estrutura organizacional, diferenciando as funções da administração de 
pessoal e recursos humanos, assegurando uma visão sistêmica da administração. 

 
Habilidades 
 

 Distinguir as organizações e compreender o processo administrativo; 
 Diferenciar as funções da Administração, bem como suas inter-relações; 
 Identificar as diferentes áreas de uma organização, suas finalidades e a importância da 

integração destas; 
 Caracterizar a área de recursos humanos, sua política, objetivos, funções e abrangência, 

identificando os elementos que a compõem; 
 Correlacionar as ações de recursos humanos e as ações de administração de pessoal. 

 
   Conhecimentos 
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 Conceito de organização; 
 Tipologia das organizações; 
 Conceito de administração; 
 O processo administrativo; 
 As quatro funções da Administração: Planejamento, Organização, Direção e Controle; 
 Estrutura organizacional; 
 Visão global do processo gerencial; 
 Conceitos básicos de PF e PJ; 
 Tipos comuns de sociedades (Sociedades empresariais, sociedades simples e 

empresários); 
 Funções da Administração de Pessoal; 
 Funções de Recursos Humanos; 
 Perfil e empregabilidade do profissional em RH. 

 
 
 
Componente Curricular: Relações Humanas 
 
Competência:  

 Relacionar-se com a equipe de trabalho com confiabilidade, respeitando as diferenças 
individuais, assim como evidenciar uma atitude cooperativa e comprometida, aplicando 
princípios éticos nas relações de trabalho. 

 
Habilidades 

 Adaptar-se ao perfil profissional exigido pelo mundo do trabalho; 
 Apresentar uma correta postura profissional no ambiente de trabalho; 
 Respeitar as diferenças individuais da equipe e do público; 
 Estabelecer uma boa comunicação: ouvir com atenção, processar o que foi ouvido, 

procurar o entendimento e repassar ideias com clareza; 
 Trabalhar em equipe de forma cooperativa, estabelecendo relações de empatia; 
 Negociar situações de conflito no trabalho em equipe. 

 
Conhecimentos 

 Autoconhecimento e identidade pessoal; 
 Relações humanas: família, escola e sociedade; 
 Tipos de comportamento; 
 Conduta ética nas relações pessoais e de trabalho; 
 Administração de conflitos interpessoais; 
 Abordagem cooperativa e trabalho em equipe. 

 
 
Componente Curricular: Comunicação Empresarial 
 
Competência:  

 Expressar-se de forma verbal e não verbal e usar diversas tipologias textuais, 
gramaticalmente corretas, utilizando os canais de comunicação adequados para cada 
situação. 

 
Habilidades 
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 Utilizar eficientemente os canais de comunicação formal e informal; 
 Aplicar as tecnologias de comunicação e da informação nas ações de comunicação 

empresarial; 
 Utilizar adequadamente e de maneira clara a linguagem verbal e não verbal; 
 Aplicar técnicas de entonação e dicção adequadas ao contato com o cliente interno e 

externo da organização. 
 Redigir de forma correta textos, cartas comerciais, e-mails entre outros documentos de 

uso da área. 
 
Conhecimentos 

 Comunicação verbal e não-verbal;� 
 Feedback; 
 Técnicas de comunicação e desinibição; 
 Recursos e técnicas para montagem de palestras; 
 Conhecimentos gramaticais e lexicais: estruturas sintáticas, pontuação, acentuação, 

regência verbal, crase, tempos verbais, transitividade, questões ortográficas e nexos; 
 Interpretação e lógica textual; 
 Textos técnicos: redação empresarial e textos informativos; 
 Noções de normas técnicas da ABNT. 

 
Componente Curricular: Matemática Financeira Aplicada 
 
Competência:  

 Realizar cálculos financeiros e comerciais com a utilização de recursos informatizados, 
visando a fornecer dados ao processo decisório, bem como fundamentar as atividades de 
rotinas administrativas, com responsabilidade e organização. 

 
Habilidades: 

 Efetuar cálculos com razões iguais; 
 Solucionar problemas, aplicando a propriedade fundamental das proporções; 
 Aplicar regras de três simples na solução de problemas do cotidiano; 
 Solucionar problemas de porcentagem; 
 Efetuar cálculos com juros simples, compostos e descontos; 
 Elaborar planilhas eletrônicas com base nas fórmulas comerciais e financeiras. 

 
Conhecimentos: 

 Cálculos matemáticos: razão, proporção, média aritmética simples e ponderada, 
grandezas inversamente proporcionais, regra de três simples; 

 Taxa de juros; 
 Juros  simples e compostos; 
 Descontos; 
 Equivalência de capitais; 
 Série uniforme de pagamentos; 
 Sistemas de amortização de dívidas. 

 
Componente Curricular: Rotinas Administrativas 
 
Competências:  
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 Executar as atividades de apoio administrativo, observando a legislação vigente com 
responsabilidade e ética profissional. 

 
Habilidades 
 

 Diferenciar os tributos aplicáveis aos segmentos de atividades; 
 Aplicar critérios legais integrados ao segmento de atividade. 
 Identificar e escriturar os documentos para a apuração dos impostos; 
 Calcular os tributos devidos, observando a legislação vigente; 
 Controlar os prazos de recebimento e pagamento, efetuando sua programação e análises 

respectivas. 
 Executar atividades de aquisição de produtos, materiais e serviços. 
 Executar os processos de controle patrimonial; 

 
 
Conhecimentos: 

 Principais tributos em espécie, Imposto de Renda, Contribuição Social sobre o Lucro, 
PIS/COFINS, Imposto sobre Produtos Industrializados, Imposto sobre Operações 
Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicações, Imposto sobre Serviços de Qualquer 
Natureza. 

 Escrituração: livro caixa, livros fiscais (livros de entradas, livros de saída, apuração ICMS, 
apuração IPI, Livro ISSQN); 

 Apuração de impostos e obrigações assessórias; 
 Cálculo e preenchimento das guias de recolhimento de impostos; 
 Processos de contas a pagar e receber: fluxo de caixa, tipos de negociação de 

duplicatas, tipos de cobrança; lei do cheque, tipos de cheque; movimentação das contas 
bancárias: programação e análise; 

 Processos de compra e controle de estoque; 
 Processos de controle patrimonial. 

 
Componente curricular: Atividades Complementares Presenciais I 
 
Conhecimentos 
 Os conhecimentos mobilizados durante o desenvolvimento da(s) competência(s) do Módulo 

I. 
 
Habilidades 
 Articular as competências do Módulo I por meio de atividades teórico-práticas. 

 
Obs.: As referências de operacionalização para este Componente Curricular são tratadas no 
item Orientações Metodológicas. 
 
 
Módulo II: Qualificação Profissional Assistente de Administração de Pessoal – 200h 
 
Componente Curricular: Legislação Trabalhista e Previdenciária 
 
Competência:  
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 Aplicar a legislação trabalhista e previdenciária vigente nas atividades pertinentes ao 
exercício profissional com responsabilidade e ética. 

 
Habilidades 

 Identificar os segurados, o sistema de custeio, salário de contribuição e benefícios 
previdenciários, bem como reconhecer os direitos trabalhistas e sindicais. 

 
Conhecimentos 

 CLT – Consolidação das Leis do Trabalho; 
 Legislação Trabalhista, Previdenciária e Sindical; 
 Estrutura e documentos legais, Jurisprudência e Súmulas. 

 
 
Componente Curricular: Rotinas de Pessoal  
 
Competência:  

 Efetuar os procedimentos das rotinas trabalhistas e previdenciárias referentes às 
obrigações legais de administração de pessoal, pautado na legislação vigente, utilizando 
aplicativos informatizados adequados à função. 

 
Habilidades 

 Identificar os requisitos para o vínculo empregatício; 
 Efetuar admissão do empregado; 
 Definir a jornada de trabalho, conforme a atividade e legislação; 
 Calcular férias e 13º salário; 
 Calcular as verbas rescisórias e encaminhar documentação e homologação referente aos 

diferentes tipos de rescisões de contrato de trabalho; 
 Efetuar encaminhamento para os benefícios previdenciários; 
 Efetuar os procedimentos das rotinas mensais referentes às obrigações legais, tais como 

INSS, IRRF, Contribuição Sindical, Contribuição Assistencial, FGTS, CAGED e outros 
conforme atividade específica. 

 Efetuar os procedimentos das rotinas anuais de acordo com a legislação específica, tais 
como RAIS, DIRF, Contribuição Sindical, Comprovante de Rendimento e outros, 
conforme atividades da empresa; 

 Cumprir os prazos das obrigações legais mensais e anuais, conforme legislação vigente. 
 Utilizar aplicativos informatizados para a execução das rotinas de administração de 

pessoal. 
 
Conhecimentos 
 

 Conceito de empregado e empregador conforme CLT; 
 Aprendiz (Lei 10.097/2000 e Decreto 5598/2005); 
 Condições para vínculo empregatício (serviço temporário, estagiário, autônomo, 

terceirizado); 
 Admissão e registro de funcionários: 
 Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), Carteira de Trabalho e Previdência Social 

(CTPS), Ficha Registro do Empregado, Solicitação do Vale Transporte, Ficha Salário 
Família, Declaração de Dependentes para o Imposto de Renda na Fonte, Programa de 
Integração Social (PIS); 
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 Contratos de trabalho: 
 Conceitos básicos de pessoa física (PF) e pessoa jurídica (PJ); 
 Contrato de experiência, por prazo indeterminado, por prazo determinado e contrato por 

tempo parcial, afastamentos no contrato de experiência; 
 Jornada de trabalho e descansos: 
 Quadro de horários, marcação e apuração do cartão-ponto, períodos de descanso, 

intervalo entre jornadas, regime de compensação, Bip, Celular–sobreaviso, banco de 
horas, jornada noturna, repouso semanal remunerado, feriados; 

 Ausências legais, licença maternidade, acidente de trabalho e auxílio doença, atestados 
médicos, suspensão disciplinar e outras situações previstas em lei; 

 Remuneração / Salário: 
 Mínimo, base, piso de categoria, profissional, hora extra, adicional noturno, hora 

reduzida, adicional de insalubridade e periculosidade, tempo de serviço, gratificações, 
prêmios, bônus, comissões, participação nos lucros, salário in natura, salário 
maternidade e salário família; 

 Férias: 
 Aviso, composição das médias para remuneração, anotação das férias e data da 

concessão na Carteira de Trabalho e Ficha Registro de Empregado, prazo para 
pagamento, abono pecuniário, um terço constitucional, férias coletivas, férias no regime 
de trabalho em tempo parcial; 

 Rescisão do contrato de trabalho: 
 Tipos de rescisões: por iniciativa do empregador (com / sem justa causa,dispensa 

indireta), por iniciativa do empregado (pedido de demissão), falecimento do empregado, 
extinção antecipada do contrato por parte do empregador ou do empregado, extinção 
automática do contrato de experiência, prazos de pagamento; 

 Verbas rescisórias (indenizações legais);Documentação (aviso prévio, seguro-
desemprego, extrato FGTS) e demais formalizações em homologações junto à Delegacia 
Regional do Trabalho e Sindicatos . 

 13º Salário (Gratificação Natalina): 
 Cálculos, elaboração e fechamento da folha de pagamento do 13º salário; 
 Pagamento da 1ª parcela, salário fixo e variável, pagamento da 2ª parcela, diferença do 

salário variável, integração das horas extras, adicionais, gratificações, comissões, prazos 
para pagamento; 

 Emissão de recibo, relatórios e cálculo de guias para o recolhimento de INSS e IRRF 
sobre o 13° salário; 

 Folha de pagamento: 
 Cálculo dos itens da remuneração e de descontos, análise e fechamento da folha de 

pagamento, emissão de recibo de salário e relatórios diversos; 
 Descontos, tabela prática de incidências, Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), 

Imposto de Renda na Fonte (IRRF), Vale-Transporte, Vale-Alimentação, Contribuição 
Sindical, Contribuição Assistencial, Contribuição Confederativa, Mensalidade Sindical, 
adiantamento de salário, empréstimos, convênios médicos, faltas injustificadas e atrasos; 

 Encargos sociais, cálculos, elaboração da Guia de Previdência Social (GPS), Guia do 
Fundo de Garantia e Informações a Previdência Social (GFIP), Guia de recolhimento do 
IRRF, Guia de Contribuição Sindical; 

 Estabilidade da gestante, cipeiro, dirigente sindical, serviço militar e acidente do trabalho; 
 Rotinas anuais: 
 Relação Anual de Informação Social (RAIS), Declaração e Informações a Receita Federal 

(DIRF) e Informe de rendimentos; 
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 Obrigações e Fiscalização Trabalhista: 
 Documentos, prazo de arquivamento, tabelas de multas trabalhistas diversas. 
 Softwares específicos para rotinas de administração de pessoal. 

 
 
Componente Curricular: Normatização de Saúde e Segurança no Trabalho 
 
Competências:  

 Reconhecer as normas regulamentadoras de saúde e segurança no trabalho, buscando a 
prevenção de acidentes e a promoção da saúde do trabalhador. 

 
Habilidades 

 Identificar os possíveis riscos ambientais e à saúde do trabalhador; 
 Sugerir medidas de controles e soluções para minimizar/erradicar os problemas de riscos 

à saúde do trabalhador. 
 
Conhecimentos 

 Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho (fundamentações da NR01 à NR33) 
 Regulamentação legal referente à saúde e segurança no trabalho: CLT e normatizações; 
 Análise de riscos: identificação, reconhecimento e avaliação: riscos ambientais, físicos, 

químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes; 
 LTCAT, PPRA, PCMSO; 
 EPI's e EPC's; 
 O papel dos profissionais de saúde e segurança; 
 CIPA e SESMT; 
 ASO; 
 Acidente no trabalho e CAT. 

 
Componente curricular: Atividades Complementares Presenciais II 
 
Conhecimentos 
 Os conhecimentos mobilizados durante o desenvolvimento da(s) competência(s) do Módulo 

II. 
 
Habilidades 
 Articular as competências do Módulo II por meio de atividades teórico-práticas. 

 
Obs.: As referências de operacionalização para este Componente Curricular são tratadas no 
item Orientações Metodológicas. 
 

 
MÓDULO III - Qualificação Profissional Assistente de Recursos Humanos – 200h 
 
Componente Curricular: Recrutamento e Seleção 
 
Competência:  

 Aplicar técnicas de recrutamento e seleção, identificando o perfil profissional adequado 
às expectativas e às necessidades da organização, pautado nos princípios éticos e 
valores organizacionais. 

 



 
 

 Identificação no sistema GVCollege: Téc. Recursos Human.-EAD  
Maio/2014   14  

Habilidades 
 Distinguir o processo de recrutamento, do processo de seleção de pessoal; 
 Identificar a demanda de pessoal da organização; 
 Definir as fontes e formas de recrutamento de pessoal; 
 Discriminar os critérios de seleção de pessoal; 
 Reconhecer as técnicas de seleção de pessoal; 
 Promover a integração do colaborador na organização. 

 
Conhecimentos 

 Demanda de Pessoal; 
 Conceito de Recrutamento de Pessoal; 
 Fontes de divulgação; 
 Formas de recrutamento (Interna, Externa, Mista); 
 Conceito de Seleção de Pessoal; 
 Critérios de Seleção de Pessoal; 
 Técnicas de Seleção de Pessoal; 
 Técnicas de entrevistas; 
 Integração. 

 
 
Componente Curricular: Administração da Remuneração e Benefícios 
 
Competência:  

 Identificar as diferentes formas de remuneração e benefícios para a implementação de 
políticas e programas de incentivo, pautado na legislação vigente. 

 
Habilidades 

 Identificar a política de remuneração da empresa; 
 Desenvolver as atividades referentes à pesquisa salarial; 
 Identificar os tipos de benefícios sociais e previdenciários; 
 Reconhecer os objetivos e as vantagens do plano de benefícios sociais; 
 Definir o custo da concessão dos benefícios sociais aos trabalhadores. 

 
Conhecimentos 

 Origem dos benefícios sociais nas organizações; 
 Classificação dos benefícios sociais; 
 Objetivos e critérios de um plano de benefícios; 
 Tipos e custos dos planos de benefícios; 
 Vantagens e Desvantagens do plano de benefícios; 
 Práticas modernas em administração de benefícios; 
 Plano de Cargos e Salários (estrutura, análise de cargos, aplicação prática e tabelas 

salariais); 
 Conceitos e Objetivos do Planejamento de carreira; 
 Vantagens do plano de carreira; 
 Banco de Talentos; 
 Critérios de promoção nas organizações; 
 Pesquisa salarial; 
 Administração salarial; 
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 Sistema de Remuneração (remuneração por competências, remuneração estratégica, 
remuneração variável e PLR – Participação nos Lucros e Resultados). 

 
 
Componente Curricular: Psicologia Organizacional 
 
Competência:  

 Promover as relações humanas no ambiente de trabalho, contribuindo para o 
desenvolvimento dos potenciais talentos, visando à valorização e ao crescimento pessoal 
e profissional.  

 
Habilidades 

 Realizar trabalho em equipe com foco no crescimento pessoal e na satisfação do cliente 
interno e externo; 

 Administrar conflitos; 
 Diferenciar chefe de líder; 
 Identificar os diferentes estilos de liderança; 
 Reconhecer as diferenças individuais. 

 
Conhecimentos 

 Trabalho em equipe: como se forma uma equipe e tipos de relacionamentos; 
 Tipos e papéis em uma equipe; 
 Relações de Trabalho; 
 Relações Interpessoais; 
 Relações de Poder; 
 Gestão de conflitos; 
 Estilos de Liderança; 
 Comunicação interna nas organizações. 

 
 
Componente Curricular: Treinamento e Desenvolvimento 
 
Competências:  

 Promover o processo de treinamento e desenvolvimento de pessoas, visando a sua 
capacitação, bem como ao aperfeiçoamento de suas ações, com vistas ao alcance de 
resultados organizacionais e ao crescimento pessoal e profissional dos colaboradores. 

 
Habilidades 

 Identificar as tendências e possibilidades de desenvolvimento de ações em Treinamento 
e Desenvolvimento; 

 Compreender o processo educativo das pessoas nas organizações; 
 Elaborar o planejamento de treinamento e desenvolvimento da organização; 
 Organizar e operacionalizar as ações de treinamento e desenvolvimento, com base no 

planejamento elaborado;  
 Avaliar os resultados obtidos de acordo com os objetivos estabelecidos. 

 
Conhecimentos 

 Evolução histórica e conceitual do tema; 
 Concepção de Desenvolvimento e Educação nas organizações; 
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 Etapas da estruturação das ações de T&D; 
 Levantamento das necessidades de Treinamento; 
 Escalas de necessidades de treinamento (urgente, prioridade e relação com o 

orçamento); 
 Bases de treinamento: técnico, comportamental, estratégico e básico; 
 Modalidades de treinamentos: EAD e presencial; 
 Avaliação de reação e de eficácia; 
 Tendências de educação corporativa. 

 
Componente curricular: Atividades Complementares Presenciais III 
 
Conhecimentos 
 Os conhecimentos mobilizados durante o desenvolvimento da(s) competência(s) do Módulo 

III. 
 
Habilidades 
 Articular as competências do Módulo III por meio de atividades teórico-práticas. 

 
Obs.: As referências de operacionalização para este Componente Curricular são tratadas no 
item Orientações Metodológicas. 
 
 
MÓDULO IV – Desenvolvimento de Recursos Humanos – 200h 
 
Componente Curricular: Gestão de Pessoas 
 
Competência:  

 Planejar, aplicar e avaliar a gestão de pessoas nas organizações, analisando os 
processos inerentes à área, integrando essas ações às estratégias e à cultura 
organizacional. 

 
Habilidades 

 Identificar as transformações no ambiente organizacional e os desafios que afetam a 
gestão de pessoas no contexto atual; 

 Contribuir para o gerenciamento de pessoas em um ambiente dinâmico e competitivo;  
 Promover ações para melhoria da qualidade de vida no trabalho; 
 Identificar processos e instrumentos de planejamento de recursos humanos, aplicando-os 

em situações concretas; 
 Analisar situações-problema e propor melhorias de resultados organizacionais, 

identificando políticas de gestão de pessoas; 
 Implantar modelos de RH, levando em conta questões como estrutura e cultura 

organizacional; 
 Identificar e facilitar o desenvolvimento de potenciais dos indivíduos e das equipes; 
 Proceder aplicação prática do processo em conjunto com os Gestores; 
 Organizar e registrar as avaliações de desempenho dos colaboradores. 
 Integrar, gerenciar e liderar equipes; 
 Contribuir nos processos grupais na formação e no desenvolvimento de lideranças; 
 Distinguir as novas formas de trabalho e de geração de renda: terceirização, cooperativas 

de trabalho, economia solidária, terceiro setor; 
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 Realizar as funções pertinentes à gestão de pessoas de forma ética. 
 
Conhecimentos 

 O gerenciamento de pessoas; 
 Conceito de gestão de pessoas; 
 Qualidade de vida no trabalho; 
 Cultura, clima e mudança organizacional; 
 Planos, políticas e filosofias de RH; 
 Modelos de gestão: gestão por competências, gestão por resultados, dentre outros; 
 Planejamento do processo de avaliação de desempenho; 
 Técnicas de avaliação de desempenho e produtividade; 
 Avaliação por resultados; Avaliação por competências; Avaliação 360 graus; 
 Estratégias Organizacionais; 
 Alinhamento das políticas de RH às estratégias da organização; 
 Planejamento estratégico em RH; 
 Terceirização de RH; 
 Processos motivacionais; 
 Liderança X motivação; 
 Processo de integração de novos colaboradores; 
 Processos de avaliação de desempenho; 
 Retenção de talentos; 
 Processos de sucessão familiar; 
 Tendências em Recursos Humanos. 

 
Componente Curricular: Avaliação de Desempenho 
 
Competência:  

 Realizar atividades de avaliação de desempenho individual, visando ao alcance dos 
objetivos e metas organizacionais, bem como os objetivos no âmbito do colaborador. 

 
Habilidades 

 Compreender a importância do processo de Avaliação de Desempenho na organização, 
disseminado-a; 

 Realizar levantamento de resultados e informá-los aos participantes; 
 Proceder a aplicação prática do processo em conjunto com os Gestores; 
 Organizar e registrar as avaliações de desempenho dos colaboradores; 

 
Conhecimentos 

 Conceito e objetivo da Avaliação de Desempenho; 
 Planejamento do processo de avaliação de desempenho; 
 Técnicas de avaliação de desempenho e produtividade; 
 O papel do Avaliador; 
 Instrumentos de Avaliação; 
 Avaliação 360 graus; 
 Avaliação por resultados; 
 Avaliação por competências; 
 Resultados; 
 Elaboração de plano de ação. 
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Componente Curricular: Gestão da Qualidade 
 
Competência 

 Operacionalizar os conceitos, ferramentas e métodos para implantação de um Programa 
de Gestão pela Qualidade, com o foco na otimização dos resultados, através de um 
sistema de gerenciamento por indicadores de desempenho. 

 
Habilidade 

 Utilizar os fundamentos da qualidade no sistema de gestão da empresa; 
 Usar tecnologia e metodologia da qualidade para a prestação de serviços de qualidade; 
 Identificar um modelo de programa de qualidade apropriado ao tipo de negócio; 

 
Conhecimentos 

 Conceitos básicos da Qualidade. 
 Qualidade em Prestação de serviços. 
 Qualidade Total. 
 Ciclo PDCA. 
 Ferramentas da qualidade. 
 Programas voltados à Qualidade. 

 
Componente Curricular: Projeto de Conclusão do Curso 
 
Competência:  

 Elaborar o trabalho de conclusão de curso, aplicando-o à metodologia científica no 
desenvolvimento de suas etapas, onde sejam abordados temas relacionados à gestão de 
recursos humanos, tornando-o aplicável às situações-problema do cotidiano profissional. 

 
Habilidades 

 Identificar as diferentes metodologias de pesquisa e suas aplicabilidades; 
 Realizar análise de dados; 
 Elaborar projetos de pesquisa; 
 Redigir relatórios de pesquisa atendendo aos requisitos normativos; 
 Apresentar e divulgar os relatórios de pesquisa junto às partes interessadas. 

 
Conhecimentos 

 Conceituação de pesquisa científica; 
 Elementos do Projeto de Pesquisa; 
 Elaboração do Projeto de Pesquisa; 
 Metodologias de pesquisa; 
 Abordagens Qualitativa e Quantitativa, 
 Amostragem; 
 Instrumentos de coleta de dados; 
 Análise de dados; 
 Softwares para análise de dados qualitativos e quantitativos; 
 Redação de relatórios de pesquisa: normas técnicas; 
 Apresentação e divulgação de resultados. 

 
Componente curricular: Atividades Complementares Presenciais IV 
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Conhecimentos 
 Os conhecimentos mobilizados durante o desenvolvimento da(s) competência(s) do Módulo 

IV. 
 
Habilidades 
 Articular as competências do Módulo IV por meio de atividades teórico-práticas. 

 
Obs.: As referências de operacionalização para este Componente Curricular são tratadas no 
item Orientações Metodológicas. 
 
 
6. Indicações Metodológicas 
 
As estratégias pedagógicas adotadas levam em consideração o Projeto Político Pedagógico 
vigente da Instituição: 

 
• As metodologias inovadoras - entendidas como aquelas que provocam rupturas 
paradigmáticas, que instigam os estudantes a problematizarem as realidades, 
percebendo-se como sujeitos potencialmente transformadores das relações hegemônicas 
da sociedade atual. 
 
• A aprendizagem – concebida como diretamente relacionada com as interações que o 
sujeito faz com o meio, exigindo uma atitude investigativa diante dos contextos em que se 
insere. Sendo assim, a aprendizagem assume um caráter permanente, levando os 
sujeitos desse processo a um “sempre aprender” no objetivo do permanente vir a ser, 
inquietando-se, formulando questões e buscando respostas. 
 
• O ensino - entendido como as informações, reflexões e oportunidades levadas ao 
estudante para construir seu conhecimento técnico-profissional e favorecer seu 
desenvolvimento pessoal por meio de metodologias inovadoras que contextualizem teoria 
e prática. 
 
• A escola - entendida como um espaço em transformação constante, que necessita 
ampliar suas possibilidades empreendedoras, criando mecanismos que respeitem as 
múltiplas inteligências e promovendo condições para que todos sejam efetivamente mais 
felizes e apostem em sonhos individuais e coletivos. 
 
• A educação – entendida como formas diferentes de os seres humanos partirem do que 
são para o que querem ser. Assim, a educação contribui para a autoformação da pessoa, 
ensinando a viver no sentido de se tornar cidadão e promovendo a formação de 
profissionais competentes, empreendedores, inovadores, de modo a possibilitar sua 
inserção e permanência no mundo do trabalho. 
 
• As tecnologias – a escola propicia a reflexão sobre o seu uso e sobre sua real 
importância no processo educativo, promovendo a transformação das tecnologias de 
informação e de comunicação (TICs) em tecnologias de aprendizagem e convivência 
(TACs). Tais tecnologias deverão viabilizar diferentes espaços para 
experienciação/vivências e/ou simulações, tais como laboratórios e espaços 
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virtuais/digitais, nos quais os aprendizes tenham a oportunidade de construir 
conhecimentos na própria ação. 

 
Na modalidade de educação a distância - EAD, são oportunizadas atividades individuais e em 
grupo (estudos de caso, questões discursivas, fóruns de discussão e chats, além de atividades 
práticas) com o objetivo de permitir ao docente verificar a capacidade do estudante de, no 
enfrentamento de situações do contexto profissional, mobilizar e articular, com autonomia, 
postura crítica e ética, seus recursos subjetivos, bem como os atributos construídos. 
 
Na EAD, o principal recurso tecnológico utilizado é uma LMS (Learning Management System). É 
a partir desta, no papel de comunidade virtual, que se estabelece a comunicação entre professor 
e estudantes para esclarecimento de dúvidas e compartilhamento de ideias. É também no 
ambiente virtual de aprendizagem que o professor acompanha toda a participação dos 
estudantes no curso, tece comentários, recebe e avalia os trabalhos, estabelece as datas para a 
sua realização, acrescenta novas informações, conteúdos ou atividades. 
 
Os objetos de aprendizagem (telas animadas), bem como os textos para impressão e leituras 
complementares para aprofundamento dos assuntos abordados, estão digitalizados e se 
encontram disponíveis no ambiente virtual de aprendizagem do curso. 

O Curso está organizado em quatro (4) módulos, perfazendo um total de 800 (oitocentas) horas, 
sendo 640h na modalidade de Educação a Distância e 160h presenciais. Os módulos devem ser 
cursados em totalidade, estando a sequência apresentada no itinerário do curso de acordo com 
a disponibilidade de estudantes. Com a conclusão dos quatro módulos, completa-se a 
habilitação profissional técnica de nível médio. 

 O curso proporcionará a participação ativa e condições para que o estudante aprenda a 
aprender, tendo no processo de aprendizagem avaliação contínua e sistemática voltada para um 
processo de aprendizagem com autonomia.  

Os temas abordados nos conhecimentos são especificados no Plano de Trabalho dos docentes, 
elaborado sob a orientação da Coordenação Técnica e Pedagógica, a partir das competências 
gerais da área e das competências específicas profissionais. 

Para os componentes curriculares a distância dos Módulos I, II, III e IV devem ser realizadas 
atividades de avaliação a distância. 

Os componentes curriculares “Atividades Complementares Presenciais I”, “Atividades 
Complementares Presenciais II”, “Atividades Complementares Presenciais III” e “Atividades 
Complementares Presenciais IV” serão desenvolvidos de forma presencial e durante o 
desenvolvimento dos componentes curriculares a distância dos Módulos I, II, III e IV, 
respectivamente. Estes componentes terão um docente especialmente indicado para este fim, 
que desenvolverá atividades teórico-práticas desafiadoras como, por exemplo: estudo de casos, 
simulações didáticas, pesquisas, situações problemas, seminários, dentre outras atividades, bem 
como, avaliações presenciais que simulem o desenvolvimento, a articulação e a integração dos 
conhecimentos e habilidades desenvolvidos nos referidos Módulos I, II, III e IV. 

O docente deverá ter um planejamento integrado das atividades teórico-práticas para os 
encontros previstos no cronograma e em conformidade com as competências, as habilidades e 
os conhecimentos dos Módulos I, II, III e IV. 
Os encontros dos componentes “Atividades Complementares Presenciais I”, “Atividades 
Complementares Presenciais II”, “Atividades Complementares Presenciais III” e “Atividades 
Complementares Presenciais IV”, devem ser realizados ao longo de cada Módulo e 



 
 

 Identificação no sistema GVCollege: Téc. Recursos Human.-EAD  
Maio/2014   21  

programados em consonância com o cronograma das componentes curriculares a distância, 
devendo ser realizados durante o período de desenvolvimento de seus respectivos Módulos. 
Estes componentes não devem ser realizados em sua totalidade de carga horária no final de 
cada Módulo. 

Por fim, cabe ao corpo técnico e docente orientar e acompanhar os estudantes na elaboração do 
projeto, verificando principalmente se os conhecimentos estão sendo mobilizados e articulados 
com pertinência. 

 
A Habilitação Profissional de Técnico em Recursos Humanos não exige o cumprimento de 
estágio supervisionado obrigatório. No entanto, o estudante poderá realizar estágio a partir 
da matrícula no Módulo I, não sendo, assim, condição para a conclusão do curso. Quando 
realizado o estágio, as horas efetivamente cumpridas deverão constar no Histórico Escolar do 
estudante. A escola acompanhará as atividades de estágio, através do instrumento de avaliação, 
Ficha de Acompanhamento de Estágio, gerenciada pelo Coordenador do Curso. 
 
 
Quanto aos Polos 
 
A Escola de Educação Profissional Rio Grande do Sul prevê a possibilidade de ampliar a sua 
área de atuação através do credenciamento de Polos de Apoio Presencial, atendendo as 
determinações da legislação vigente. 
 
 
7. Critérios de aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores 
 
As competências anteriormente adquiridas pelos estudantes, desde que relacionadas com o 
perfil profissional de conclusão do curso Técnico em Meio Ambiente, e dos módulos que 
integram seu itinerário profissional, podem ser objeto de avaliação para aproveitamento de 
estudos, nos termos regimentais e da legislação vigente.  
Conforme legislação em vigor, as competências que podem ser aproveitadas no curso são 
aquelas adquiridas: 
a) No Ensino Médio; 
b) Em qualificações profissionais e etapas ou módulos da Educação Profissional Técnica de 

Nível Médio concluídos em outros cursos; 
c) Em cursos de Educação Profissional de Formação Inicial e Continuada; 
d) No trabalho ou por outros meios informais; 
e) Em processos reconhecidos de certificação profissional. 
 O processo de avaliação para o aproveitamento de conhecimentos e experiências será 
orientado por procedimentos previamente estabelecidos, a saber: 

Demonstração Prática por meio de simulações de problemas inerentes ao respectivo 
componente curricular a ser dispensado, em que se evidencie a apropriação das 
competências previstas para o módulo ou etapa em questão, e à luz do perfil 
profissional de conclusão. 

Avaliação Escrita em que se verifiquem os conhecimentos relativos às bases 
tecnológicas que constituem insumos para a apropriação das competências 
constantes do perfil profissional de conclusão. O estudante deverá obter o conceito 
mínimo adotado pela instituição para ser considerado apto nesta fase do curso. 

 
 

8. Critérios de avaliação da aprendizagem 
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A avaliação é realizada em todos os momentos do processo de aprendizagem, oportunizando a 
recuperação, ao longo das atividades; 

 
O estudante é avaliado a partir da observação resultante de experiências, em diferentes 
situações e momentos de aprendizagem;  

 
Para cada componente curricular são organizados instrumentos e estratégias de avaliação com 
a finalidade de realizar investigação e traçar novas oportunidades no processo de aprendizagem. 

 
A avaliação de competências é um processo de coleta de evidências das aprendizagens dos 
estudantes, expressas por meio da mobilização de seus conhecimentos, habilidades e atitudes, 
e terá como princípio a essencialidade, isto é, a relevância desses conhecimentos, habilidades e 
atitudes para a construção e desenvolvimento das competências requeridas pelo respectivo 
plano de curso. 

 
O resultado do processo de avaliação é expresso com as seguintes menções: 

 
A – Quando o estudante evidenciou com excelência a apropriação das competências 
propostas e demonstra total comprometimento com a assiduidade, participação, 
pontualidade/qualidade na entrega dos trabalhos; apresenta atitudes que se destacam 
nos aspectos referentes ao relacionamento interpessoal, a habilidade de trabalhar em 
grupo, negociar/administrar conflitos, criatividade e liderança, superando as 
competências exigidas no componente curricular. 
 
B – Quando o estudante evidenciou a apropriação das competências propostas, 
demonstra assiduidade, participação, pontualidade na entrega dos trabalhos no 
componente curricular. 
 
C – Quando o estudante evidenciou, no mínimo, a apropriação das competências 
relevantes exigidas no componente curricular. 
 
D – Quando o estudante não apropriou as competências previstas no componente 
curricular 

 
A recuperação é contínua e realizada concomitantemente com o desenvolvimento dos 
componentes curriculares. É considerado aprovado, após os estudos de recuperação, o 
estudante que obtiver as menções A, B e C. 

 
O estudante que obtiver menção D em um ou mais componentes curriculares será considerado 
reprovado no componente e no módulo, podendo cursar de forma concomitante o módulo 
seguinte e o (s) componente (s) nos quais não obteve êxito.  
Para que o estudante possa cursar o módulo IV, ele deverá ter sido aprovado em todos os 
componentes dos módulos I, II e III. 
 
A freqüência mínima se exige como pré-requisito geral para aprovação, uma vez que consiste 
em condição para que a aprendizagem aconteça, através da efetiva participação nas atividades 
escolares programadas. 
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A frequência mínima necessária para aprovação é de 75% da carga horária total do curso, 
podendo ser oferecidos estudos compensatórios de infrequência aos estudantes que não 
obtiveram frequência mínima, tendo, todavia, apropriado às competências propostas.  
A frequência nos momentos à distância, será evidenciada pela entrega das atividades propostas 
nos devidos prazos pré-estabelecidos. 
 
9. Instalações e equipamentos  

Requisitos mínimos obrigatórios relativos a instalações, equipamentos e recursos tecnológicos 
necessários para a realização do curso técnico. 

 
- Sala de aula equipada; 

 Quadro Branco 
 Canetas para quadro 

 
- Recursos tecnológicos disponíveis; 

 Data Show 
 Computador ou Notebook 
 Televisor 
 DVD Player 

 
 
10. Pessoal docente e técnico envolvido no curso 
 

a) Perfil da equipe docente 

 

Componente Curricular 
Docente 

Perfil docente em termos de titulação/escolaridade e 
experiência 

 profissional requerida 
 

Introdução à Administração de RH 
Profissional com nível superior, preferencialmente 
formação em Administração de Empresas, Psicologia ou 
Recursos Humanos, experiência profissional e 
experiência em docência. 

 

Relações Humanas 
Profissional com nível superior, preferencialmente 
formação em Administração de Empresas, Psicologia ou 
Recursos Humanos, experiência profissional e 
experiência em docência. 

 

Comunicação Empresarial 
Profissional com nível superior, preferencialmente 
formação em Administração de Empresas, 
Comunicação Social, Marketing e experiência 
profissional e experiência em docência. 
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Matemática Financeira aplicada 
Profissional com nível superior, preferencialmente 
formação em Economista, Administração de Empresas, 
Engenharia ou áreas afins, com experiência profissional 
na área e experiência em docência. 

Rotinas Administrativas 

Profissional com nível superior, preferencialmente 
formação em Administração de Empresas ou Recursos 
Humanos, experiência profissional e experiência em 
docência. 

 

Legislação Trabalhista e Previdenciária 
Profissional com nível superior, preferencialmente 
formação em Ciências Jurídicas ou RH com experiência 
profissional na área e experiência em docência. 

Normatização de Saúde e Segurança do 
Trabalho 

Profissional com nível superior, preferencialmente 
formação em Ciências Jurídicas, RH ou Engenharia e 
Especialização em Segurança do Trabalho e com 
experiência profissional na área e experiência em 
docência. 

Rotinas de Pessoal 
Profissional com nível superior, preferencialmente 
formação em Recursos Humanos ou Administração de 
Empresas, experiência profissional e experiência em 
docência. 

 

Recrutamento e Seleção 
Profissional com nível superior, preferencialmente 
formação em Recursos Humanos ou Psicologia, 
experiência profissional e experiência em docência. 

 

Administração de Remuneração e 
Benefícios 

Profissional com nível superior, preferencialmente 
formação em Recursos Humanos ou Psicologia, 
experiência profissional e experiência em docência. 

 

Psicologia Organizacional 
Profissional com nível superior, preferencialmente 
formação em Recursos Humanos ou Psicologia, 
experiência profissional e experiência em docência. 

 

Treinamento e Desenvolvimento 
Profissional com nível superior, preferencialmente 
formação em Recursos Humanos ou Psicologia, 
experiência profissional e experiência em docência. 

 

Gestão de Pessoas 
Profissional com nível superior, preferencialmente 
formação em Recursos Humanos Psicologia, 
experiência profissional e experiência em docência. 

 

Avaliação de Desempenho 

Profissional com nível superior, preferencialmente 
formação em Administração de Empresas ou Recursos 
Humanos, experiência profissional e experiência em 
docência. 
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Gestão da Qualidade 
Profissional com nível superior, preferencialmente 
formação em Administração de Empresas ou Recursos 
Humanos, experiência profissional e experiência em 
docência. 

 

Projeto de Conclusão do Curso 

Profissional com nível superior, formação em qualquer 
área de conhecimento, com experiência profissional em 
orientação de trabalhos científicos e experiência em 
docência. 

 
 
Obs: Docentes para os cursos na modalidade EAD devem comprovar a Formação Pedagógica e 
curso de tutoria on-line de no mínimo 40h. 
Profissionais de notório saber e com comprovada experiência em algum(s) do(s) componente(s) 
curricular(s), mas sem a formação necessária, poderão ter seus currículos submetidos à análise 
do NEP para possível liberação. 
Também serão avaliados profissionais sem a graduação indicada, mas com pós-graduação na 
área indicada. 
 
 
 
 
 

b) Perfil da Equipe Técnica Administrativa 

 
Função 

Perfil em termos de titulação/escolaridade e 
experiência profissional requerida 

Diretor  Superior completo  
Pedagoga Pedagogia 
Coordenador do Curso Superior completo na área do curso e Formação 

Pedagógica 
Secretária Ensino Médio completo 
 

C) Perfil da Equipe Técnica dos Polos 
 

 Perfil em termos de titulação/escolaridade e experiência 
profissional requerida 

Coordenador do Polo Pedagogia ou Licenciatura  
Tutoria on-line 

Tutor Curso Superior em Administração ou na área específica do 
curso. 
Formação Pedagógica concluída ou cursando e/ou 
Licenciatura 
Tutoria On line 
Preferencialmente experiência comprovada na  área e em 
docência. 

 
 

11. Acervo Bibliográfico 
 

Componente curricular Introdução a Administração de Recursos Humanos 
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Nº Autor Título Editora Qtd Ano 

01 Carvalho, Maria do Carmo Nacif 
de; Pessoa, Marília Gestão de pessoas Senac 

Nacional 3 2007 

02 Canabrava, Tomasina Treinamento e desenvolvimento para 
empresas que aprendem Senac 3 2006 

03 Iorio, Cecília Soares Manual de administração de pessoal Senac 3 2007 

04 Pontelo, Juliana, Cruz, Lucineide Gestão de pessoas: manual de rotinas 
trabalhistas Senac 3 2006 

05 Hoover, John Tempo: estabeleça prioridades e torne sua 
equipe mais produtiva Senac Rio 3 2009 

Componente curricular Relações Humanas 
Nº Autor Título Editora Qtd Ano 

06 Andrade, Márcia Campos Dinâmicas para a convivência humana: o 
encanto de construir o encontro 

Paulinas 3 2007 

07 Ingham, Gavin Você sabe motivar as pessoas? Extraia o 
melhor de si mesmo e dos outros  

Senac São 
Paulo 3 2008 

08 Moura, Ana Rita de Macedo Trabalho em equipe Senac 
Nacional 3 2007 

09 Oliveira, Ivani de Oficinas e dinâmicas: técnicas para trabalho 
em grupo Paulinas 3 2007 

10 Teixeira, Maria Luisa Mendes Valores humanos e gestão: novas 
perspectivas. 

Senac São 
Paulo 

3 
 2008 

11 Silverstein, Barry Motivação: desperte o que há de melhor em 
sua equipe Senac Rio 3 2009 

Componente curricular Comunicação Empresarial 
Nº Autor Título Editora Qtd Ano 

12 Bechara, Evanildo Moderna Gramática Portuguesa – atualizada 
pelo novo acordo ortográfico Lucerna 3 2009 

13 Vieira, Maria Chistina de Andrade Comunicação empresarial: etiqueta e ética Senac São 
Paulo 3 2007 

Componente curricular Matemática Financeira e Aplicada 
Nº Autor Título Editora Qtd Ano 
14 SENAC, Departamento Nacional Básico de contabilidade + finanças Senac 3 2006 
15 Vieira Sobrinho, Jose Dutra Matemática financeira Atlas 3 2001 
16 Botini, Joana, Barraca, Renato Matemática instrumental Senac 3 2008 
17 CRESPO, Antônio Arnot Estatística Fácil Saraiva 3 2007 
COMPONENTE CURRICULAR ROTINAS ADMINISTRATIVAS 
Nº AUTOR TÍTULO EDITORA QTD ANO 

18 Iorio, Cecília Soares Manual de Administração de Pessoal Senac São 
Paulo 3 2007 

19 Pontes, Bendito Rodrigues Administração Cargos e Salários  LTR 3 2008 

20 Pontelo, Juliana, Cruz, Lucineide Gestão de pessoas: manual de rotinas 
trabalhistas Senac 3 2006 

21 Senac Apoio administrativo: conhecimentos básicos Senac 
Nacional 3 1999 

22 Senac Praticas administrativas em escritório Senac 
Nacional 3 2007 

COMPONENTE CURRICULAR LEGISLAÇÃO TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA 
Nº AUTOR TÍTULO EDITORA QTD ANO 
23 Brasil; org. Oliveira, Juarez de CLT – Consolidação das Leis do Trabalho Saraiva 3 2009 
24 Brasil; org. Oliveira, Juarez de Constituição da Republica Federativa do Brasil Saraiva 3 1988 
25 Lacerda, Gabriel Eu tenho direitos: noções de direito para leigos Senac 3 2004 
26 Reis, Jair Teixeira dos Manual de rescisão de contrato de trabalho Jurua 3 2009 
COMPONENTE CURRICULAR ROTINAS DE PESSOAL 
Nº AUTOR TÍTULO EDITORA QTD ANO 

27 Canbrava, Tomasina; Vieira, 
Onizia 

Treinamento e desenvolvimento para empresas 
que aprendem Senac DF 3 2006 

28 Iorio, Cecília Soares Manual de administração de pessoal Senac 3 2007 
COMPONENTE CURRICULAR NORMATIZAÇÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO 
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Nº AUTOR TÍTULO EDITORA QTD ANO 

29 Campos, Armando CIPA: uma nova abordagem Senac São 
Paulo 3 2007 

30 Souto, Daphnis Ferreira Saúde no trabalho: uma revolução em 
andamento 

Senac São 
Paulo 3 2007 

Componente curricular Recrutamento e Seleção 
Nº Autor Título Editora Qtd Ano 

31 Carvalho, Maria do Carmo Nacif 
de; Pessoa, Marília Gestão de pessoas Senac 

Nacional 3 2007 

32 Pontes, Benedito Rodrigues Planejamento, recrutamento e seleção de 
pessoal LTR 3 2004 

33 Rabaglio, Maria Odete Gestão por Competência: ferramenta para 
atração e captação de talentos humanos Qualitymark 3 2008 

COMPONENTE CURRICULAR TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO 

Nº AUTOR TÍTULO 
EDITO

RA QTD ANO 

34 Canabrava, Tomasina Treinamento e desenvolvimento para empresas 
que aprendem Senac 3 2006 

35 Rabaglio, Maria Odete Gestão por Competência: ferramenta para 
atração e captação de talentos humanos 

Qualitym
ark 3 2008 

36 Moura, Ana Rita de Macedo Trabalho em equipe Senac 
Nacional 3 2007 

COMPONENTE CURRICULAR ADMINISTRAÇÃO DA REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS 
Nº AUTOR TÍTULO 

EDITO
RA QTD ANO 

37 Pontes, Bendito Rodrigues Administração Cargos e Salários  LTR 3 2008 

38 Pontelo, Juliana, Cruz, Lucineide Gestão de pessoas: manual de rotinas 
trabalhistas Senac 3 2006 

39 Pontes, Benedito Rodrigues Administração Cargos e Salários  LTR 3 2008 

40 Leme, Rogerio 
Avaliação de Desempenho com Foco em 
Competência: a base para a remuneração por 
competências 

Qualitym
ark 3 2006 

41 SCHIRATO, Sérgio José A Sabedoria da Qualidade: Os desafios dos 
fatores humanos 

Ed. 
Senac 
São 
Paulo 

3 2006 

COMPONENTE CURRICULAR PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL 

Nº AUTOR TÍTULO 
EDITO

RA QTD ANO 

42 Andrade, Márcia Campos Dinâmicas para a convivência humana: o 
encanto de construir o encontro 

Paulinas 3 2007 

43 Hoover, John Tempo: estabeleça prioridades e torne sua 
equipe mais produtiva 

Senac 
Rio 3 2009 

44 Oliveira, Ivani de Oficinas e dinâmicas: técnicas para trabalho 
em grupo Paulinas 3 2007 

45 Teixeira, Maria Luisa Mendes Valores humanos e gestão: novas 
perspectivas. 

Senac 
São 
Paulo 

3 
 2008 

46 Silverstein, Barry Motivação: desperte o que há de melhor em 
sua equipe 

Senac 
Rio 3 2009 

47 Schienle, Kathleen Metas: defina objetivos e supere adversidades Senac 
Rio 3 2009 

COMPONENTE CURRICULAR GESTÃO DE PESSOAS 

Nº AUTOR TÍTULO 
EDITO

RA QTD ANO 

48 Carvalho, Maria do Carmo Nacif 
de; Pessoa, Marília Gestão de pessoas Senac 

Nacional 3 2007 

49 Pontelo, Juliana, Cruz, Lucineide Gestão de pessoas: manual de rotinas 
trabalhistas Senac 3 2006 
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50 Silva, Roberto Ferreira Lima E-RH em um ambiente global e multicultural Senac 
Brasilia 3 2009 

COMPONENTE CURRICULAR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

Nº AUTOR TÍTULO 
EDITO

RA QTD ANO 

51 Pontes, Benedito Rodrigues Administração Cargos e Salários  LTR 3 2008 

52 Leme, Rogerio 
Avaliação de Desempenho com Foco em 
Competência: a base para a remuneração por 
competências 

Qualitym
ark 3 2006 

53 Schienle, Kathleen Metas: defina objetivos e supere adversidades Senac 
Rio 3 2009 

COMPONENTE CURRICULAR GESTÃO DA QUALIDADE 
Nº AUTOR TÍTULO 

EDITO
RA QTD ANO 

54 Campos, Vicente Falconi Qualidade total: padronização de empresas INDG 3  

55 Schirato, Sérgio José A Sabedoria da Qualidade: Os desafios dos 
fatores humanos 

Senac 
São 
Paulo 

3 2006 

56 
Senac. Departamento Nacional. 
Rodrigues, Francisco Flávio de 
Araújo et al 

Qualidade em prestação de serviços Senac 
Nacional 3 2001 

COMPONENTE CURRICULAR PROJETO DE CONCLUSÃO DO CURSO 

Nº AUTOR TÍTULO 
EDITO

RA QTD ANO 

57 Bruce, Andy; Langdon Ken  Você sabe usar o pensamento estratégico? 
Planeje o futuro e transforme-o em realidade 

Senac 
São 
Paulo 

3 2008 

58 Bruce, Andy; Langdon Ken Você sabe gerenciar projetos?: cumpra prazos 
finais e atinja suas metas  

Senac 
São 
Paulo 

3 2008 

59 Reis, Linda G. Produção de monografia: da teoria à prática o 
método educar pela pesquisa 

Senac – 
DF 3 2006 

 
12. Certificados e diplomas 
 
Ao estudante que concluir com aprovação exclusivamente o Módulo I correspondente à 
Habilitação Profissional, é conferido Certificado de Qualificação Profissional em Assistente 
Administrativo. 
 
Ao estudante que concluir com aprovação o Módulo II, correspondente à Habilitação 
Profissional, é conferido Certificado de Qualificação Profissional em Assistente de 
Administração de Pessoal. 
 
Ao estudante que concluir com aprovação o Módulo III, correspondente à Habilitação 
Profissional, é conferido Certificado de Qualificação Profissional em Assistente de 
Recursos Humanos. 
 
Aos estudantes que concluírem com aprovação o conjunto dos módulos correspondentes ao 
Curso Técnico em Recursos Humanos e comprovarem a conclusão do ensino médio é conferido 
Diploma de Técnico em Recursos Humanos, Nível Médio - Modalidade de Educação a 
distância – Eixo Tecnológico Gestão e Negócios. 
 
Aos estudantes que, concluírem o curso e não comprovam o término do Ensino Médio é 
Conferido o Certificado de Qualificação Profissional em Recursos Humanos. 
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O histórico escolar acompanha o diploma e/ou certificado com as competências 
profissionais desenvolvidas no curso. 


