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Apresentação Rede e-Tec Brasil
Prezado(a) estudante,
Bem-vindo(a) à Rede e-Tec Brasil!
Você faz parte de uma rede nacional de ensino, que por sua vez constitui uma das ações do
Pronatec - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. O Pronatec, instituído
pela Lei nº 12.513/2011, tem como objetivo principal expandir, interiorizar e democratizar
a oferta de cursos de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) para a população brasileira,
propiciando caminho de acesso mais rápido ao emprego.
É neste âmbito que as ações da Rede e-Tec Brasil promovem a parceria entre a Secretaria
de Educação Profissional e Tecnológica (Setec) e as instâncias promotoras de ensino técnico
como os institutos federais, as secretarias de educação dos estados, as universidades, as escolas e colégios tecnológicos e o Sistema S.
A educação a distância no nosso país, de dimensões continentais e grande diversidade regional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao garantir acesso à educação
de qualidade e ao promover o fortalecimento da formação de jovens moradores de regiões
distantes, geograficamente ou economicamente, dos grandes centros.
A Rede e-Tec Brasil leva diversos cursos técnicos a todas as regiões do país, incentivando os
estudantes a concluir o ensino médio e a realizar uma formação e atualização contínuas. Os
cursos são ofertados pelas instituições de educação profissional e o atendimento ao estudante é realizado tanto nas sedes das instituições quanto em suas unidades remotas, os polos.
Os parceiros da Rede e-Tec Brasil acreditam em uma educação profissional qualificada – integradora do ensino médio e da educação técnica - capaz de promover o cidadão com capacidades para produzir, mas também com autonomia diante das diferentes dimensões da
realidade: cultural, social, familiar, esportiva, política e ética.
Nós acreditamos em você!
Desejamos sucesso na sua formação profissional!
Ministério da Educação
Setembro de 2015
Nosso contato
etecbrasil@mec.gov.br
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Indicação de Ícones
Os ícones são elementos gráficos utilizados para ampliar as formas de linguagem e facilitar a organização e a leitura hipertextual.
Atenção: indica pontos de maior relevância no texto.
Saiba mais: oferece novas informações que enriquecem o assunto
ou “curiosidades” e notícias recentes relacionadas ao tema estudado.
Glossário: indica a definição de um termo, palavra ou expressão utilizada no texto.
Mídias integradas: remete o tema para outras fontes: livros, filmes,
músicas, sites, programas de TV.
Atividades de aprendizagem: apresenta atividades em diferentes
níveis de aprendizagem para que o estudante possa realizá-las e conferir o seu domínio do tema estudado.
Reflita: momento de uma pausa na leitura para refletir/escrever sobre pontos importantes e/ou questionamentos.
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Palavra da Professora-autora
Prezado(a) estudante,
Primeiro gostaria de dizer que estou bastante feliz por fazer parte desse
momento de aprendizagem, que você escolheu para sua vida profissional.
Acredito que, estudando para ser Técnico/a em Secretariado, você deve ter
curiosidade de conhecer qual é a origem dessa profissão, sua história e evolução. Essas informações devem fazer parte da sua compreensão sobre a
profissão, para que você possa discorrer sobre ela quando for necessário,
bem como servir para a valorização e importância da função que exercerá.
Procure ler com atenção o conteúdo das aulas. Se necessário releia. Tire dúvidas nos outros canais de aprendizado e boa sorte!
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Apresentação da Disciplina
Você está iniciando a disciplina História, legislação e ética, que fazem parte
do curso de Secretariado. Aqui trago informações importantes sobre esses
três temas, embasados principalmente nas informações obtidas no site da
Federação Nacional das Secretárias – FENASSEC, uma das principais entidades representativas da classe no país.
A disciplina está distribuída em cinco aulas, com linguagem bastante simples.
Na primeira aula, trarei a você algumas informações sobre a Origem e História da profissão de Secretariado. Na segunda aula, você saberá mais sobre
a Organização dos Secretários do Brasil como Classe Profissional; na terceira
será a vez de apresentar informações sobre a Contribuição Sindical e Registro profissional; na quarta aula, tratarei da Ética Profissional do Secretariado
para que você comece a pensar na postura profissional e na quinta e última
aula, trago a construção da imagem do profissional de secretariado, complementando seu conhecimento e possibilitando que você reflita sobre a
profissão.
Você terá também, algumas atividades de aprendizagem para fixar seu conhecimento. Espero que esteja pronto/a. Vamos lá?
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Aula 1. Origem e história da profissão de
		Secretariado
Objetivos:
• reconhecer o processo histórico que deu origem à profissão;
• perceber a importância da qualificação profissional; e
• tomar conhecimento de informações relevantes sobre a profissão.

Olá estudante,
Esta é a primeira aula e possivelmente você está adentrando em uma área de
conhecimento ainda desconhecida. Portanto essas novas informações são
de grande importância para compor o perfil do profissional que você pretende se tornar.
Por isso nesta primeira aula, você estudará: Origem e histórico da profissão
de Secretariado. O perfil do profissional; a importância da qualificação profissional e o dia nacional e outras informações importantes sobre a profissão.

1.1 Origem e história da profissão de 		
Secretariado

Escribas - O escriba ou escrivão
era a pessoa que na Antiguidade dominava a escrita
e a usava para, a mando do
regente, redigir as normas do
povo daquela região ou de
determinada religião.

A profissão de Secretariado tem sua origem associada
ao escriba, cujas atribuições de administrar, escrever,
ler e gerir processos relacionam-se às funções que
atribuímos hoje, à profissão de Secretariado. A seguir,
você pode observar uma figura que representa um
escriba.
Por ser uma profissão especializada, o escriba – que,
historicamente, corresponde a um primeiro secretário,
formou uma classe muito importante da Era Egípcia,
usufruindo da exclusiva oportunidade de fazer carrei-

Aula 1 - Origem e história da profissão de Secretariado

Figura 1
Fonte: Wikipedia
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Se você ficou interessado, abra
um site de busca da Internet
(como o google) e procure mais
informações sobre a Era egípcia.

ra no serviço público, ou ainda, de ser administrador de propriedades,
já que tinha maiores conhecimentos em matemática, contabilidade, processos administrativos gerais, e até mesmo em áreas mais específicas,
como agrimensura, mecânica e desenho arquitetônico.

Figura 2
Fonte: Wikimedia Commons

Segundo Silva (2006), na Era Egípcia, para ser qualificado como escriba, era
necessário frequentar importantes escolas. Silva escreve que se formar escriba significava integrar na classe oficial, pois o escriba assumia um papel de
grande importância e valor, assim como o Secretário nos dias de hoje.
A profissão de Secretariado, de modo geral, foi exercida quase exclusivamente por homens até o ano de 1918.
Apesar do Secretariado ser exercido hoje em sua grande maioria por
mulheres, os primeiros profissionais a atuarem na área foram homens. Um fato interessante, foi que em 1918, com a I Guerra Mundial, as mulheres ingressaram no mercado de trabalho e ocuparam as
vagas dos homens que, em grande número, eram obrigados a servir
nos campos de batalha.
Falando um pouco mais da presença feminina nesta profissão, segundo Silva (2006), em 1950, as empresas fabricantes de máquinas de escrever, em
homenagem ao centenário de nascimento de Lílian Sholes (primeira datilógrafa), promoveram o primeiro concurso de datilógrafos (uma das inúmeras
denominações que o Secretariado ganharia ao longo da sua história). Devido
ao grande número de mulheres no concurso realizado em 30 de setembro
de 1950, esse dia se tornou o Dia da Secretária.

Rede e-Tec Brasil

14

História, Legislação e Ética

Nas palavras de Silva (2006), a secretária acumulava uma série de funções
como a de recepcionista, datilógrafa e copeira. Não expressava opiniões e
executava ordens, sem nunca tomar qualquer iniciativa, porém essa imagem
foi se alterando com o passar do tempo.
A Secretária deixa a função de executora de rotinas ou apoio do executivo
e nos anos 90 dignificam sua profissão como gestora de processos, pois excelência profissional, competência, múltiplos conhecimentos, cultura e contínuo aperfeiçoamento passam a ter importância essencial para as pessoas
que desempenham essa função.
A profissão do Secretariado conta com homens e mulheres que para
alcançar um perfil profissional de qualidade, buscam aperfeiçoamento, informação e inovação.
Silva (2006), destaca que mesmo com tantas mudanças ainda existe preconceito com o (a) profissional de secretariado e o resultado dessa atitude
é a sobrecarga de compromissos, papéis e decisões por parte do executivo,
enquanto a sua secretária está indevidamente ocupada em servir cafezinho
aos visitantes. Tudo por que o executivo, às vezes, não delega maiores ações
a pessoa que está atuando na função de secretariado.

1.2 Algumas informações sobre a 			
profissão de Secretariado
Agora, trago a você um texto para complementar suas informações a respeito do dia nacional do Secretário. Vamos lá?
Dia Nacional do Secretário

Esta profissão está a cada
dia alcançando maior
campo de conhecimento e
empregabilidade, e é uma das
mais economicamente atraentes,
pois a função do secretário
é requisitada em todo lugar,
nas empresas, nas escolas,
nas repartições públicas, entre
outras. O exercício da profissão
de Secretariado requer constante
estudo e aperfeiçoamento.

Durante a segunda fase da Revolução Industrial (fase esta iniciada em
1860), Christopher Sholes inventou um tipo de máquina de escrever.
Sua filha – Lilian Sholes – testou tal invenção, tornando-se a primeira
mulher a escrever numa máquina, em público.
Lilian Sholes nasceu em 30 de setembro de 1850. Por ocasião do centenário de seu nascimento, as empresas fabricantes de máquinas de
escrever fizeram diversas comemorações. Entre elas, concursos para escolher a melhor datilógrafa.

Aula 1 - Origem e história da profissão de Secretariado
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Tais concursos alcançaram sucesso, passando a repetir-se anualmente, a
cada 30 de setembro. Em virtude da participação de muitas secretárias,
o dia passou a ser conhecido como o “Dia das Secretárias”.
Com o surgimento das associações da classe de secretárias do Brasil,
constituiu-se um movimento para o reconhecimento da profissão. Uma
das conquistas das associações da categoria foi a divulgação e a popularização do Dia do Secretário.
O Dia Internacional do Secretário

Simbologia do Secretariado
- A pena do livro representa
a história da secretária, cuja
atuação, desde o tempo
dos escribas, sempre esteve
vinculada ao ato de escrever. A
pena serve para escrever, durante
o desempenho das funções
profissionais do secretário, e
serve para escrever a própria
história. A serpente enrolada no
bastão representa o Oriente, de
onde tradicionalmente vem a
sabedoria, que pode ser usada
tanto para construir como para
destruir. http://www.fenassec.
com.br/e_formandos.html

Desde 1997, foi aprovado em um evento internacional na África do Sul
(3º Summit). Também no Brasil, a comemoração do Dia Internacional do
Secretário celebra-se na quarta-feira da última semana cheia do mês
de abril.
São Jerônimo é o santo protetor dos Secretários. Ele foi secretário do
Papa Dâmaso, que governou a Igreja Católica de 367 a 384. A memória
de São Jerônimo se celebra no dia 30 de setembro.
Disponível em: < http://www.fenassec.com.br/b_osecretariado_dia_secretaria.html> Acesso em: 16 ago. 2013.

Se você tiver acesso a filmes
pela Internet ou vídeo locadoras,
assista ao Filme: A Queda –
As Últimas Horas de Hitler. O
filme narra os últimos dias de
Hitler. Não é “mais um filme”
sobre o líder nazista que se
junta a tantos outros que já
foram realizados. Este tem uma
particularidade que o torna
muito realista: está baseado
nas memórias de Traudl Junge,
a secretária de Hitler. Traudl
Junge, autora de uma obra na
qual o filme se inspira, é o pivô
da história. A secretária de
Hitler, na época com 22 anos, é
a linha condutora do enredo e
faz com que o filme não se torne
uma compilação impessoal de
eventos históricos refilmados.

Rede e-Tec Brasil

Ao lhe apresentar todas essas informações sobre o Secretariado posso concluir, que ele evoluiu, então, na formação, no perfil de seus profissionais, nas
técnicas secretariais. Essa evolução beneficiou os empresários e os secretários. Mesmo assim, nunca podemos cair no comodismo. Devemos continuamente observar e acompanhar as mudanças tecnológicas e profissionais,
adequando-nos aos novos perfis e às novas tendências.
A evolução faz com que o profissional de Secretariado não pare de qualificar-se, adquirindo cotidianamente novas informações e novos conhecimentos.

Resumo
A profissão de Secretariado tem sua origem associada aos escribas egípcios,
cujas atribuições de administrar, escrever, ler e gerir processos se relacionam
hoje às funções que atribuímos a profissão de Secretariado. Os profissionais
desta área atualmente estão cientes de seu novo perfil, buscando cotidianamente aperfeiçoamento, informação e inovação.
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Atividades de Aprendizagem
1. Crie um esquema com as informações principais que você identificou no
texto.
2. Elabore um quadro com os pontos marcantes sobre a origem da profissão.
Finalizamos esta aula com a consciência de que através das informações
nela contidas você pode percorrer os primórdios da profissão que está escolhendo e assim estar informado das mudanças que ocorreram através dos
tempos. Destaquei que é mudanças que ocorreram através dos tempos. Destaquei que é preciso estar sempre se reciclando para poder atuar de forma
convincente no mercado de trabalho atual que é competitivo e exigente.
Assim, releia todo o conteúdo, acesse os links sugeridos, veja o filme indicado e inicie a segunda aula disposto(a) a alcançar cada vez mais informações
sobre a profissão de Secretário/a. Na próxima aula você reconhecerá como
os Secretários/as no Brasil se organizam enquanto classe profissional.

Aula 1 - Origem e história da profissão de Secretariado
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Aula 2. A organização dos secretários do
Brasil como classe profissional
Objetivos:
• perceber a importância do movimento da organização de classe
dos profissionais de Secretariado no Brasil; e
• identificar a estrutura sindical atual dos profissionais de Secretariado no Brasil.

Prezado(a) estudante:
O movimento brasileiro da organização de classe dos profissionais de Secretariado é referência para os países asiáticos, europeus e africanos. Quer
saber por quê? Existem vários motivos para isso e a seguir você terá a exposição deles.

2.1 A representatividade legal dos 		
sindicatos e da federação
Na Brasil, por volta da década de 60, as mulheres passam a ocupar a maioria
dos cargos na área de Secretariado. Assim, tornam-se responsáveis pelos
primeiros movimentos de conscientização e aprimoramento da atuação profissional. Surge o Clube das Secretárias como marco inicial da organização
da categoria do secretariado brasileiro.
Durante a década de 70, houve um avanço significativo dos movimentos
isolados, que se transformaram em associações civis. O Estado do Rio de
Janeiro foi o primeiro a fundar, em 15 de dezembro de 1970, a Associação
das Secretárias do Rio de Janeiro. Já no Estado de São Paulo a organização é conhecida como Associação das Secretárias do Brasil (A.S.B.).
A partir de 1970, as associações de Secretariado espalham-se pelo Brasil.
Surge, então, a necessidade de uma representatividade nacional que congregue as entidades estaduais. Em 7 de setembro de 1976, foi fundada a

Aula 2 - A organização dos secretários do Brasil como classe profissional
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ABES – Associação Brasileira das Entidades de Secretárias, que representa todos os estados brasileiros com exceção do Acre e de Goiás.

2.2 Conquistas da classe secretarial
Por meio da representatividade nacional, a categoria profissional de Secretariado obteve conquistas como as expostas a seguir:
a) Dia Nacional da Secretária, instituído pela Lei n. 1.421 de 1977 e comemorado no dia 30 de setembro. Essa data foi escolhida em homenagem ao
aniversário de Lilian Scholles, a primeira mulher a datilografar em público,
em 1873.
b) Em 5 de setembro de 1978, a Lei n. 6.556 de 1978, assinada pelo Presidente Ernesto Geisel, dá o primeiro passo para o reconhecimento da profissão. A lei fornece dispositivos para que as Delegacias Regionais de Trabalho
fiquem responsáveis pelos Registros da Profissão. Não há, porém, mecanismos que obriguem as organizações a cumprir o disposto na lei.
c) Em 30 de setembro de 1985, por meio da Lei n. 7.377 de 1985, assinada
pelo Presidente José Sarney, finalmente a profissão de Secretariado é regulamentada, com a exigência de formação específica e a garantia dos
direitos das profissionais atuantes.
A Lei n. 7.377/85 foi complementada pela Lei n. 9.261, assinada em
10 de janeiro de 1996 pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso.
A ABES também conquistou em prol da profissão a aprovação da Portaria n. 62.691, em 29 de abril de 1987, que determinou o reconhecimento
da profissão de Secretariado como Categoria Profissional Diferenciada.
Com esse ato, o Ministério do Trabalho determinou que, para o exercício da
profissão de Secretariado, devem ser obedecidas as seguintes regras:
a) ter representatividade sindical própria;
b) acatar o que determina a Lei n. 7.377/85;
c) respeitar convenções e acordos coletivos.
É importante ressaltar que a atual estrutura da Representatividade da profis-

Rede e-Tec Brasil
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são de Secretariado no Brasil constitui uma nova fase para a organização
dos profissionais de Secretariado no país.
A Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT (nos artigos 511 a 610) permite
que, com a criação de um número superior a cinco sindicatos no território
nacional, a classe tenha uma federação. Assim, em 31 de agosto de 1988,
foi fundada a Federação Nacional de Secretárias e Secretários – Fenassec.
Dessa forma, a categoria profissional de Secretariado tem sua representatividade legal, pelos Sindicatos, e no território nacional, pela Federação Fenassec, filiada à Confederação Nacional dos Trabalhadores do Comércio
(C.N.T.C.).
Conhecendo um pouco mais sobre a Fenassec, é possível observar que ela
tem como objetivo o desenvolvimento do profissional como um todo, desde
a formação estudantil até a aposentadoria.
Ele também busca o equilíbrio entre a renda e trabalho (totalmente independente e autônomo), com atuação nas áreas da cultura e da educação
técnica, profissional e acadêmica, objetivando a implementação de um currículo básico, a conscientização da cidadania, a luta contra a discriminação
no trabalho, a promoção social por meio de eventos e cursos, a definição de
diretrizes para a atuação dos sindicatos filiados e a representação dos profissionais brasileiros de Secretariado no mundo.
Podemos representar a atual estrutura sindical do Secretariado brasileiro da
seguinte forma.

Acordo Coletivo de Trabalho
é um ato jurídico celebrado entre
um sindicato e uma empresa,
no qual se estabelecem regras
na relação trabalhista entre
ambas as partes. À diferença
da Convenção Coletiva de
Trabalho, o Acordo Coletivo de
Trabalho é restrito apenas a uma
empresa e a seus empregados.
Na Convenção, as regras valem
para toda a categoria abrangida
por sindicatos de trabalhadores e
sindicatos de empregadores.
Fonte: http://www.wikipédia.
org.br

Figura 3
Fonte: autora

No decorrer do tempo, os Clubes das Secretárias e as Associações se trans-

Aula 2 - A organização dos secretários do Brasil como classe profissional
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formaram em Sindicatos, e a ABES - Associação Brasileira das Entidades de
Secretárias, deu espaço à Fenassec - Federação Nacional de Secretárias e
Secretários.

Acompanhe o processo de
aprovação do Conselho
Profissional de Secretariado
por meio do link http://www.
fenassec.com.br/abaixo_
assinado_conselho.doc.

Uma das frentes de atuação da Fenassec, segundo informações de seu site
(http://www.fenassec.com.br/site_antigo/xvconsec_1olugar_b.doc),
é a criação do Conselho Federal de Secretárias e Secretários, que permitirá
uma gestão autônoma dos próprios profissionais e uma fiscalização mais
atenta do exercício profissional.

Resumo
A classe secretarial no Brasil conseguiu importantes conquistas, mesmo antes de ter a organização sindical atual (sindicatos e federação nacional). São
elas: a) a Lei n. 1.421 de 1977, que determina o dia 30 de setembro como
Dia Nacional da Secretária; b) a Lei n. 6.556 de 1978, que fornece dispositivos para que as Delegacias Regionais de Trabalho fiquem responsáveis
pelos Registros da Profissão; c) a Lei n. 7.377 de 1985, que regulamenta a
profissão com a exigência da formação específica, garantindo os direitos das
profissionais atuantes.

Atividade de Aprendizagem
1. Quais são os marcos da organização dos profissionais de Secretariado no
Brasil, nas décadas de 60 e 70?
2. Cite as conquistas mais importantes da classe secretarial no Brasil.
3. Quais são as características de uma profissão considerada categoria profissional diferenciada, como é o caso do Secretariado?
4. Reproduza o esquema da estrutura sindical dos profissionais de Secretariado no Brasil.
É muito importante que você conheça a lei que regulamenta a profissão de
Secretariado. Essa lei dispõe sobre o exercício da profissão de Secretariado e
trata de outras providências igualmente importantes para os profissionais da
área. Na próxima aula você vai receber informações importantes sobre a contribuição sindical e sobre o registro profissional dos Secretários/as no Brasil.
Até lá!

Rede e-Tec Brasil
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Aula 3. Contribuição sindical e registro 		
profissional
Objetivos:
• reconhecer o conhecimento dos tipos de contribuição sindical
devidos pelo profissional de Secretariado no Brasil; e
• inteirar-se das providências para obtenção do registro do profissional de Secretariado pelo Ministério do Trabalho.

Olá estudante;
Você saberia responder o que é contribuição sindical? Quem, como e onde
paga? O profissional de Secretariado também deve essa contribuição?
Se você não conseguiu responder às questões ou ficou em dúvida, fique
despreocupado/a pois ao longo desta aula você encontrará subsídios para
todas essas perguntas.

3.1 Contribuição sindical
A contribuição sindical, também chamada de imposto sindical, está prevista nos artigos 578 a 610 da CLT. Seu valor equivale a um dia de trabalho
por ano (equivalente a 3,33% do salário).

CLT é a Consolidação das Leis
Trabalhistas.

O desconto é sempre feito no mês de março, na folha de pagamento de
todo trabalhador com registro em carteira.
Todo profissional que trabalha como Secretário com registro em carteira deve pagar a contribuição sindical. Março: desconto em folha.
Último dia útil de abril: recolhimento da contribuição sindical.
Por se tratar de lei, a empresa onde o profissional de Secretariado trabalha
é obrigada a descontar o valor. Também por lei, a empresa tem até o último
dia útil de abril de cada ano para efetuar o pagamento dessa contribuição,
através de guia própria que poderá ser solicitada ao sindicato estadual das
secretárias e seu pagamento poderá ser efetuado nas agências da Caixa
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Econômica Federal ou nas Lotéricas.
O valor descontado dos profissionais de Secretariado tem um destino que se
divide da seguinte forma:
• 10% para o Ministério do Trabalho;
• 10% para as centrais sindicais;
• 5% para a CNTC – Confederação Nacional dos Trabalhadores do Comércio;
• 15% para a FENASSEC – Federação Nacional de Secretárias e Secretários;
• 60% para o sindicato estadual das Secretárias.
É importante você saber que se no estado, como é o caso do Tocantins, não houver sindicato das Secretárias, os 60% da contribuição
sindical serão transferidos para a Fenassec.
Mostrarei a seguir algumas dúvidas comuns relacionadas à contribuição sindical. Depois de compreendê-las você terá condições de auxiliar a empresa
em que você estiver trabalhando a agir dentro da lei
a) Como fiscalizar o cumprimento da lei?
Deve ser anotado na sua Carteira Profissional – CTPS – em
local próprio – o recolhimento da contribuição e o nome
do Sindicato para o qual a empresa recolheu esse imposto.
Se você observar que o desconto não está anotado em
sua carteira, é porque sua empresa não está cumprindo
a legislação. Isso pode ocorrer por desconhecimento da
lei por parte da empresa.
Caso isso ocorra, você tem o dever e é importante que
você informe a área de Recursos Humanos sobre o endereço e o telefone do seu sindicato.
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Figura 4 - CTPS –
Carteira Profissional e de Previdência Social
Fonte: autora
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b) O que ocorre se a empresa na qual trabalho recolher o valor para
o sindicato errado?
Se você exerce as atribuições da lei de regulamentação da profissão de Secretariado (Lei 7.377/85 complementada pela Lei 9.261/96), o recolhimento
deve ser efetuado para o Sindicato das Secretárias, ou, como no caso do
estado do Tocantins, para a Fenassec.
Para corrigir essa falha sua empresa deve efetuar o recolhimento para o
sindicato correto, sem realizar outro desconto do seu salário. Conforme o
Código Civil Brasileiro, quem paga de maneira errada, paga duas vezes.
c) O conceito de contribuição sindical é idêntico ao de imposto sindical? E o conceito de contribuição sindical é idêntico ao de contribuição assistencial?
A Contribuição Sindical, chamada também de Imposto Sindical, não deve
ser confundida com a Contribuição Confederativa, com a Contribuição Assistencial, com a Taxa de Reversão.
Os sindicatos de Secretárias normalmente possuem apenas duas contribuições previstas em lei: a contribuição sindical e a contribuição assistencial que
é definida em assembleia dos profissionais de Secretariado de cada Estado.
O valor da contribuição assistencial também é definido nas assembleias dos
sindicatos.

3.2 Registro do profissional técnico em
Secretariado
O Art. 6º da lei que regulamenta a profissão de Secretariado (Lei 7.377/85
complementada pela Lei 9.261/96) prevê que o exercício da profissão de Secretário requer prévio registro na Delegacia Regional do Ministério do Trabalho.
Nas Delegacias Regionais do Trabalho, os documentos que o Técnico em
Secretariado deve apresentar para seu registro profissional são:

OBS.: Todas as cópias devem
estar acompanhadas dos
respectivos originais. No caso em
que não se possui diploma de
curso, até o dia 30 de setembro
de 1985, considera-se, como
prova de tempo de serviço, cinco
anos ininterruptos ou dez anos
intercalados até o dia 30 de
setembro de 1985.
Só serão protocolados processos
com todos os documentos
exigidos.

1) requerimento fornecido pela Delegacia Regional do Trabalho, devidamente preenchido;
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2) cópia (simples) do RG;
3) cópia (simples) das seguintes páginas da CTPS: foto e qualificação civil;

Figura 5 - CTPS – Carteira Profissional e de Previdência Social
Fonte: portal.mte.gov.br

Figura 6 - CTPS – Carteira Profissional e de Previdência Social
Fonte: portal.mte.gov.br

4) cópia (simples) do diploma de técnico em Secretariado.

Resumo
Imposto e contribuição sindical são a mesma coisa. A contribuição sindical,
conhecida como imposto sindical, não deve ser confundida com a contribui-
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ção confederativa, com a contribuição assistencial, com a taxa de reversão.
Os sindicatos de Secretárias normalmente possuem apenas duas contribuições previstas em lei, a sindical e a assistencial.
O Art. 6º da lei que regulamenta a profissão de Secretariado (Lei 7.377/85
complementada pela Lei 9.261/96) prevê que o exercício da profissão de
Secretário requer prévio registro na Delegacia Regional do Ministério do Trabalho.

Atividade de Aprendizagem
1. Defina as características de: contribuição sindical, imposto sindical e contribuição assistencial.
Até aqui apresentei elementos para você compreender o secretariado. Na
próxima aula, você verificará sobre a ética profissional e terá oportunidade
de conhecer o Código de Ética da profissão de Secretariado.
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Aula 4. Ética profissional do 				
		Secretariado
Objetivos:
• reconhecer os conceitos de ética e de ética profissional, aplicando-os à profissão de Secretariado; e
• identificar as normas do Código de Ética do Secretariado.

Olá estudante!
Você já percebeu que por estar junto aos centros de decisões e de poder,
a secretária ou o secretário tem acesso a informações estratégicas. Quanto
mais conhecimento esse profissional acumula, maior se torna seu poder e
sua responsabilidade. O que a ética profissional tem a ver com isso? Continue atento/a ao conteúdo desta aula e ao final dela você estará apto para
responder essa questão

4.1 Ética profissional do secretariado 		
no Brasil
As atividades exercidas pelas secretárias/os nas empresas são estratégicas.
Isso faz com que a elas/es sejam atribuídos poderes não só junto ao executivo a quem prestam serviço, mas também junto aos colegas de trabalho e
clientes da empresa.
A/o secretária/o, pela necessidade de estar integrada/o à empresa, tem que
agir com honestidade e lealdade em relação às normas e aos critérios adotados por sua empresa, respeitando as prioridades e empenhando-se pelo
bom andamento do trabalho.
Sua conduta, para ser considerada ética, deverá ser baseada na sinceridade,
no respeito, na seriedade, no bom senso, no equilíbrio, na educação e na
sobriedade. Mas o que é ética profissional afinal?
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Ética profissional é o conjunto de princípios morais que se devem observar
no exercício de uma profissão e que são inerentes à ação profissional. Todo
homem possui um senso ético. Constantemente avalia e julga suas ações
para saber se são boas ou más, certas ou erradas, justas ou injustas. A ética
está relacionada à opção de bem viver a vida tanto pessoal quanto profissional, mantendo relações justas e aceitáveis com os outros.
Para a maioria das pessoas, Ética e Moral têm o mesmo significado.
Numa análise mais atenta, porém, trata-se de palavras que divergem
na origem e que só se aproximam na prática, porque as condutas morais manifestam determinada postura ética.

4.2 Virtudes profissionais
O/A secretário/a executivo precisa realizar, de modo eficiente e eficaz, o seu
trabalho. Geralmente, seu sucesso profissional depende de algumas condutas fundamentais, que são chamadas de virtudes básicas profissionais.
Elas são indispensáveis para o exercício ético e competente da profissão de
Secretariado. São essas virtudes que formam a consciência ética do profissional, a base do seu caráter e, de modo geral, habilitam o profissional
ao bom desempenho da profissão que escolheu. As principais virtudes que
um/a técnico/a em Secretariado deve possuir são:
• zelo na execução das tarefas;
• honestidade;
• sigilo profissional;
• competência;
• companheirismo;
• evolução profissional constante;
• lealdade ética (l embasada na honestidade).
A ética possibilita ao profissional de qualquer ramo de atividade, inclusive
ao/a profissional de Secretariado, perceber os valores de conduta que devem
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ser seguidos e respeitados. A ética profissional se fundamenta no dever e
nos valores pessoais, como a responsabilidade, a lealdade e o zelo.
Ao profissional secretário é cobrado o exercício exemplar do código de ética, pautado em valores como o respeito ao próximo e a honestidade, não
apenas para com o superior imediato, mas também para com os colegas de
trabalho. De um modo geral, esse conjunto de princípios acaba sendo fundamental nos relacionamentos profissionais.
É muito importante que você conheça o Código de Ética da profissão de
Secretariado. Procure conhecer e reflita sobre ele, e o mais importante pratique o código de ética da sua profissão!

Resumo
Podemos entender a ética no meio empresarial como o conjunto de princípios que condicionam a conduta dos profissionais e das organizações. Os
profissionais de Secretariado possuem um código de ética com normas a
serem obedecidas no exercício da profissão. No entanto a existência de um
Código de Ética e as promessas de cumprimento não representam, necessariamente, uma tomada de consciência profissional, pessoal ou empresarial.
Ser ético é importante em qualquer situação, principalmente na vida profissional. Por ser tão importante, cada profissão deve seguir orientações de
um código de ética. Por esse motivo a aula que você acabou de concluir
dedicou-se a este tema. Na próxima aula você terá informações que possibilitarão um entendimento sobre a construção da imagem profissional do
Secretariado.
Até lá!

Aula 4 - Ética profissional do secretariado

31

Rede e-Tec Brasil

Aula 5. Imagem do profissional de 		
		Secretariado
Objetivo:
• analisar criticamente situações que envolvem a imagem do profissional de Secretariado.

Olá estudante;
Você já tomou conhecimento nas aulas anteriores da importância da Fenassec. Esse órgão, como entidade representativa da profissão de Secretariado,
sempre que tem conhecimento de matérias que de alguma forma discriminem o trabalho ou a/o profissional que o exerce toma as providências
necessárias para resolver a situação, atualizar e informar o novo perfil da/o
secretária/o. Vamos conhecer algumas situações em que a Fenassec procurou interferir e informar corretamente sobre essa profissão, para que você
tenha essas experiências como base de reflexão acerca da imagem do profissional de secretariado.

5.1 A construção da imagem do 			
profissional de Secretariado
De acordo com o site da Fenassec (http://www.fenassec.com.br/b_fenassec_respeito_img_novelabelissima.html):
• uma pesquisa na ONU aponta que a profissão de Secretariado é a terceira
que mais cresce no mundo;
• no livro O Trabalho das Nações - Preparando para o Capitalismo no Século
XXI, Robert Reich, autor e analista político, afirma que a profissão de Secretariado está entre o seleto grupo de atividades de “Rotina”, “Interpessoais” e “Analítico-Simbólicas” que permanecerão no século XXI;
• ao enquadrar-se nessas atividades, notadamente as “analítico-simbólicas”, os profissionais de Secretariado precisam ter, hoje, um novo perfil.
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• devem ser gestores de pessoas, centrados no cliente, com domínio da tecnologia da informação, de um ou outro idioma, com compreensão proativa das metas e diretrizes da Empresa, com capacidade de assessorar os
responsáveis pelos Centros Decisórios de qualquer Organização;
O site aponta ainda que
• o conceituado jornal inglês “The Guardian” publicou que os profissionais
brasileiros de Secretariado são os mais bem preparados do mundo, com
formação específica e regulamentada por lei, desde 1985, regendo-se por
Código de Ética próprio.
• como fruto de um constante trabalho em busca do aperfeiçoamento,
esse
profissional
já
consolidou
seu
espaço no mercado de trabalho, conquistando o reconhecimento
perante a sociedade e o respeito da classe patronal.
Fonte: http://www.fenassec.com.br
Mesmo com dados importantes de valorização do profissional de secretariado, como os apontados acima, a mídia nacional, infelizmente, não obstante
tudo isso, insiste em mostrar um perfil preconceituoso, totalmente ultrapassado em sua programação. Veja agora alguns exemplos de casos em que
a Fenassec procurou interferir, mostrando a real imagem do profissional de
Secretariado:
Programa SuperPop – E-mail enviado no dia 31/7/2006
Representando a categoria secretarial brasileira, vimos expressar a nossa indignação ao programa SuperPop dessa Rede TV ao permitir que, no dia 26/7,
o Sr. Ronaldo Ésper, “estilista”, utilizasse, de forma preconceituosa, termos
pejorativos e de muito mau gosto com relação a nossa profissão, ao “analisar” alguns estilos dizendo: “parece procurando emprego de secretária ...
está escrito eu aceito qualquer coisa”.
As suas “alfinetadas” deveriam ser direcionadas a ele próprio pela forma
desatualizada e desinformada que se reportou ao público para falar do profissional de Secretariado.
É realmente lamentável o desconhecimento das pessoas para com essa pro-
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fissão, que já conta com cerca de 20 anos de regulamentação, possui um código de ética e diretrizes curriculares nacionais. O profissional brasileiro é
considerado um dos mais bem preparados do mundo (informação publicada
no Jornal Inglês “The Guardian”), está inserido e contribui de forma eficaz no
desenvolvimento das organizações, sejam públicas ou privadas, de pequeno,
médio ou grande porte, e vem lutando pela criação do seu Conselho Federal.
Solicitamos, portanto, que o Programa SuperPop providencie a imediata retratação do referido senhor Ronaldo Ésper, a fim de serem evitadas as medidas judiciais cabíveis.
Atenciosamente.
Federação Nacional das Secretárias – FENASSEC
Fonte: http://www.fenassec.com.br/site_antigo/respeito_superpop.htm. acesso em: 1º maio 2009.
Outro caso que posso destacar a você, estudante:
Novela “Páginas da Vida”
Email enviado em 21/7/2006 para o Diretor da Rede Globo
Caro Luis Erlanger,
Desejamos que tudo esteja bem com você e com sua equipe de trabalho.
Gostaríamos de contar, mais uma vez, com a sua valiosa intervenção no propósito de evitar que cenas desagradáveis envolvendo a profissão de Secretariado continuem ocorrendo nessa nova novela da emissora.
Durante a “Belíssima”, mesmo após o nosso último contato, recebíamos e-mails diariamente, reclamando sobre o perfil da secretária interpretada pela
atriz Angelita Feijó, mas justificávamos que, em todas as profissões, existem
os bons e os maus profissionais e que, no caso da “Ivette”, ela representava
a má.
Entretanto, com a estreia de “Páginas da Vida”, logo no segundo capítulo, nos
deparamos, novamente, com ofensas, colocações desatualizadas e até pre-
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conceituosas para com a profissão, que resultaram na insatisfação e revolta
da categoria, constatadas nos inúmeros e-mails que começaram a chegar.
Temos casos com os nossos executivos, ganhamos R$ 3.000,00 e colocamos
em risco o patrimônio das famílias. Provocamos a ausência de pais de família
dos seus lares, por “almoçarmos” diariamente com os executivos...
A nossa maior preocupação e o nosso desapontamento são com essa visão
desatualizada dos autores das novelas e repassada para os espectadores. Por
isso, gostaríamos muito de ter a oportunidade de uma reunião com o autor,
para manifestar a ele, pessoalmente, essa nossa angústia, considerando que
são milhares de secretárias que costumam assistir às novelas da Globo, em razão dos enredos e temas sociais abordados, diga-se, com muita propriedade.
Como a novela está apenas começando, acreditamos que é possível reverter
essa insatisfação e até melhorar significativamente o seu Ibope.
Para melhor compreensão, anexamos o perfil atualizado de um profissional de
secretariado executivo, de acordo com a Resolução n. 3, do CNE-MEC.
Outro fato que achamos pertinente esclarecer ao autor da novela é que empregada doméstica não é secretária. Trata-se de profissões distintas em todos
os seus aspectos. Mas acreditamos que tal informação não é do conhecimento
dos novelistas de “Página da Vida” e de “Cobras e Lagartos”. Ou é um preconceito de alguns atores que insistem em chamar as empregadas domésticas de
secretárias? Será o mesmo problema da apresentadora Ana Maria Braga do
programa “Mais Você”, também da Rede Globo?
As profissionais domésticas, que, inclusive, travam atualmente uma justa luta
pela valorização da categoria, merecem todo o nosso respeito e a nossa consideração.
Representamos cerca de dois milhões de profissionais de Secretariado em
todo o Brasil e aqui expressamos à Rede Globo a insatisfação da grande maioria. Por isso, solicitamos a sua valiosa e já demonstrada compreensão para
intervir novamente junto aos responsáveis pelas novelas e pelos programas
dessa respeitável empresa de telecomunicação, em prol da nossa profissão
que só requer RESPEITO!
Cordialmente.
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Federação Nacional das Secretárias – FENASSEC
Fonte: http://www.fenassec.com.br/site_antigo/respeito_paginas.htm Acesso
em: 1 maio 2009.
Após ler as correspondências encaminhadas pela Fenassec e os dados apontados por diferentes instituições, cabe a você estudante, pensar sobre a verdadeira imagem do profissional de secretariado. Refletir qual a real realidade
vivida diariamente neste mercado de trabalho e principalmente, pensar na
sua postura enquanto profissional de secretariado.

Resumo
Esta aula apontou dados apresentados por livros, jornais e instituições distintas acerca do profissional de secretariado e a visão estereotipada apresentada pelos veículos de comunicação nacional, para que você possa ter uma
visão geral sobre a imagem do profissional de secretariado.
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Confira outras intervenções da
Fenassec em respeito à imagem
da profissão de Secretariado,
através do site da própria
federação, no link “Respeito à
imagem”: http://www.fenassec.
com.br/respeito.htm.
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Palavras Finais
Parabéns, você concluiu a disciplina: História, legislação e ética. Espero que
as informações aqui apresentadas tenham sido úteis para a formação de
conhecimentos sobre essas três partes da história dessa profissão que tem
acendido cada vez mais no país. Continue com seus estudos e você terá cada
vez mais informações úteis para seu dia a dia profissional.
Até a próxima!
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