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I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular 

 
Atividade/Atribuições 

DEMONSTRAR COMPETÊNCIAS PESSOAIS PARA O TRABALHO EM GRUPO E ATUAR 
DE ACORDO COM OS PRECEITOS DA ÉTICA  

  Agir com proatividade.  

 Demonstrar capacidade de síntese, negociação, comunicação, decisão, 
liderança e análise.  

Demonstrar raciocínio lógico e abstrato.  

 Demonstrar visão crítica.  

 Administrar conflitos.  

 Trabalhar em equipe.  

 Demonstrar espírito empreendedor.  

 Demonstrar comprometimento no trabalho.  

 Colaborar para um ambiente de motivação e ética nas relações de 
trabalho.  

 Trabalhar em equipe, reconhecendo o grau de hierarquia.  

 Atuar de forma proativa nas decisões da organização.  

 Participar dos processos de recrutamento e seleção de Recursos 
Humanos.  

 Demonstrar credibilidade.  

 Evidenciar raciocínio lógico.  

 Demonstrar capacidade de comunicação.  

 Manter-se atualizado profissionalmente.  

Qualificação: Auxiliar de Logística 

 

Habilitação Profissional: Técnico em Logística Integrado ao Ensino Médio 

Professor: Isabel Santos 

 

 

Eixo Tecnológico: Gestão e negócios   

 
 

 

 

PLANO DE TRABALHO DOCENTE – 2015 



  

 

 

 

 

 

  

 
N. 

 
Competências N. 

 
Habilidades 

 
N. 

 
Bases Tecnológicas 

1 Analisar o processo de pesquisa, 
recrutamento e seleção de pessoas, 
bem como, instrumentos, dados e 
meios necessários.  

 

1.1 Relacionar os princípios que norteiam 
as ações na busca de profissionais.  

 

1 A importância da área de Gestão de 
Pessoas. 

 

2 
Interpretar os conceitos e objetivos da 
gestão de pessoas.  

 

2.1 Aplicar procedimentos para 
recrutamento de pessoal e 
acompanhar as etapas do processo 
de seleção.  

 

2 Técnicas de recrutamento, seleção e 
treinamento de pessoal. 

 

3 Identificar formas como se administram 
talentos e o capital intelectual nas 
organizações.  

 

3.1 Elaborar cálculos de hora extra, 
auxílio saúde, periculosidade, 
insalubridade, entre outros.  

 

3 Rotinas de Departamento de Pessoal. 

 

4 Avaliar a política e as ações de 
recursos humanos para programas de 
incentivos.  

 

4.1 Listar os conceitos e objetivos na 
gestão de pessoas.  

 

4 Cargos e Salários (C&S)  

 

5 Compreender a cultura organizacional 
das empresas.  

 

5.1 Utilizar os meios de integrar pessoas 
nas organizações.  

 

5 Plano de Carreiras (PC)  

 

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular – Módulo 1º Série 



  

6 

Entender as técnicas de 
desenvolvimento organizacional. 

 

6.1 Identificar ações para verificar a 
criatividade, liderança e participação 
no desempenho das atividades 
realizadas.  

 

6 Administração de Talentos Humanos e 
do Capital Intelectual. 

 

6.2 Definir os métodos de 
desenvolvimento de pessoas.  

 

6.3 Conduzir ações para preparar as 
pessoas na execução de tarefas 
peculiares à sua organização 
despertando a consciência ambiental.  

 

6.4 Relacionar os elementos que 
permitem visualizar a cultura 
organizacional, bem como indicar as 
características adequadas à gestão 
de pessoas.  

 

6.5 Acompanhar as novas tendências na 
gestão de pessoas, no cenário 
mundial.  
 

 

6.6 Detectar os mecanismos na 
administração de talentos e o capital 
intelectual nas organizações.  

 

6.7 Definir os métodos de programas de 
incentivo.  

 

 

 

  7 As mudanças e transformações no 
cenário mundial. 

 

8 Programas de incentivos ao 
desempenho. 
  

 



 

 

 

 

 

 

                            
1 Relacionar em ordem didática  
2 Relacionar de acordo com cada habilidade e base tecnológica 

 

 

  9 Cultura Organizacional 

 

10 Desenvolvimento de Pessoas e de 
Organizações. 

 

11 Avaliação de desempenho (AD)  

 

12 Benefícios Sociais e Qualidade de vida 
no trabalho. 

Habilidade1 Base Tecnológica1 Procedimento Didático2 
Cronograma  

 Dia / Mês 

Relacionar os princípios que norteiam 
as ações na busca de profissionais.  

 

A importância da área de Gestão de 
Pessoas. 

 

 
Aula Expositiva e Dialogada 
Estudo de Caso 
 

05/02 à   13/03 

Aplicar procedimentos para 
recrutamento de pessoal e acompanhar 
as etapas do processo de seleção. 

Técnicas de recrutamento, seleção e 
treinamento de pessoal. 

 

 
Aula Expositiva e Dialogada 
Estudo de Caso 
Trabalho em grupo 
 

11/05 à   06/07 

Elaborar cálculos de hora extra, auxílio 
saúde, periculosidade, insalubridade, 
entre outros.  

 

Rotinas de Departamento de Pessoal. 

 

 
Aula Expositiva e Dialogada 
Exercício Individual 
Exercício de Fixação 
 
 

16/03 à   08/05 

III – Plano Didático 



 

 

 

 

 

 

 

 

Listar os conceitos e objetivos na gestão 
de pessoas.  

 

Cargos e Salários (C&S)  

 

 
Aula Expositiva e Dialogada 
Estudo de Caso 
Trabalho em grupo 
 

27/07 à   14/08 

Utilizar os meios de integrar pessoas 
nas organizações.  
 

 

Plano de Carreiras (PC)  
 

 

 
Aula Expositiva e Dialogada 
Estudo de Caso 
Trabalho em grupo 
 

17/08 à   04/09 

 
Identificar ações para verificar a 
criatividade, liderança e participação no 
desempenho das atividades realizadas.  
Definir os métodos de desenvolvimento 
de pessoas.  
Conduzir ações para preparar as 
pessoas na execução de tarefas 
peculiares à sua organização 
despertando a consciência ambiental.  
Relacionar os elementos que permitem 
visualizar a cultura organizacional, bem 
como indicar as características 
adequadas à gestão de pessoas.  
Acompanhar as novas tendências na 
gestão de pessoas, no cenário mundial.  
Detectar os mecanismos na 
administração de talentos e o capital 
intelectual nas organizações.  
Definir os métodos de programas de 
incentivo.  
 

 

Administração de Talentos Humanos e 
do Capital Intelectual. 
 
As mudanças e transformações no 
cenário mundial. 
 
Programas de incentivos ao 
desempenho. 
  
Cultura Organizacional 
  
Desenvolvimento de Pessoas e de 
Organizações. 
 
Avaliação de desempenho (AD)  
 
Benefícios Sociais e Qualidade de vida 
no trabalho. 

Aula Expositiva 
Estudo de Caso 
Exercício de Fixação 
Exercício Individual 
Trabalho em grupo 
 

08/09 à   18/12 



 

 

 

 
 

 

Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) de 

Avaliação 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

 
Analisar o processo de 
pesquisa, recrutamento e 
seleção de pessoas, bem 
como, instrumentos, dados 
e meios necessários.  
 

 

 

Agir com proatividade. 

Demonstrar capacidade de 
síntese, negociação, 
comunicação, decisão, 
liderança e análise. 

 

Exercícios individuais e em 
grupos desenvolvido em 
sala de aula. 

 

Embasamento conceitual. 

Coerência. 

Organização. 

 

Relacionar os princípios 
necessários para a busca 
de profissionais adequados. 

 
Interpretar os conceitos e 
objetivos da gestão de 
pessoas.  
 

 

 

Demonstrar capacidade de 
comunicação. 

Demonstrar visão critica. 

 

Exercícios individuais e em 
grupos desenvolvido em 
sala de aula. 

 

Coesão. 

Interesse. 

Participação. 

 

Utilizar os procedimentos 
adequados no processor de 
recrutamento e seleção de 
pessoal. 

 
Identificar formas como se 
administram talentos e o 
capital intelectual nas 
organizações.  
 

 

Colaborar para um ambiente 
de motivação e ética nas 
relações de trabalho. 

 
Exercícios individuais e em 
grupos desenvolvido em sala 
de aula. 

 
Participação 
Embasamento conceitual. 
Coerência. 

 
Conhecer e elaborar os 
cálculos pertinentes ao 
departamento de pessoal. 

 
Avaliar a política e as ações 
de recursos humanos para 
programas de incentivos.  
 

 

 
Trabalhar em equipe. 
Administrar conflitos. 
Participar dos processos de 
recrutamento e seleção de 
Recursos Humanos. 

 
Exercícios individuais e em 
grupos desenvolvido em sala 
de aula. 

 

Coesão. 

Interesse. 

Participação. 
Organização 

 
Conhecer os objetivos e 
conceitos necessários para a 
gestão de pessoas. 

IV – Plano de Avaliação de Competências 



 
Compreender a cultura 
organizacional das 
empresas.  
 

 

 
Conhecer as metas gerais e 

especificas da empresa. 

 
Exercícios individuais e em 
grupos desenvolvido em sala 
de aula. 

 
Clareza. 
Objetividade. 
Precisão. 
Organização 

 
Buscar meios necessários e 
adequados para a integração 
de pessoas nas 
organizações. 

 
Entender as técnicas de 
desenvolvimento 
organizacional. 

 
Colaborar para um ambiente 
de motivação e ética nas 

relações de trabalho. 

 
Exercícios individuais e em 
grupos desenvolvido em sala 
de aula. 

 
Objetividade. 
Embasamento conceitual. 
Precisão. 

 
Definir métodos, identificar 
ações, detectar os 
mecanismos necessários 
para o desenvolvimento 
organizacional. 
  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

 
 Apostila elaborada pela Professora. 

 
 Livro: HUNTER, James C. – O Monge e o Executivo – Rio de Janeiro: Ed. 

SEXTANTE. 
 

 Livro: FIDELIS, Gilson José – Gestão de Pessoas – São Paulo: Ed. ÉRICA. 
 

 Livro: FIDELIS, Gilson José & BANOV, Marcia Regina – Gestão de Recursos 
Humanos – São Paulo: Ed. ÉRICA. 

 
 

 
 Diante das competências/habilidades não atingidas pelo(a) aluno(a), serão 

propostas atividades (leitura e interpretação de texto, imagens e documentos; 
atividade em equipe) de recuperação contínua e paralela, adaptadas às 
dificuldades apresentadas. 

 A recuperação continua deverá ser inserida no trabalho pedagógico realizado 
no dia a dia da sala de aula e decorre da avaliação diagnóstica do desempenho 
do aluno, constituindo intervenções imediatas, dirigidas às dificuldades 
específicas, assim que estas forem constatadas. 

 A recuperação paralela é destinada aos alunos que apresentem dificuldades 
de aprendizagem não superadas no cotidiano escolar, necessitando, 
portanto, de uma orientação para o estudo paralelo às aulas regulares. 

 

VI – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 

rendimento/dificuldades de aprendizagem) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

VII - Outras Observações / Informações: 

 

________________________________________________________________ Data: 27/02/2015 

 

VIII – Assinatura do Professor 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

IX –  Atividades e/ou Alterações necessárias: (Durante o semestre letivo) 

PTD compatível com o Plano de Curso, às normas do CETEPS, ás orientações desta 

Coordenação e coerente com a proposta pedagógica da Escola.   

X– Parecer do coordenador de área 

 

_____________________________________________________ , Data: 27/02/2015 


