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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
Maio 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
Caro(a) estudante,
Primeiramente, quero parabenizá-lo(a) pela iniciativa de investir em seu crescimento profissional, através deste curso. Será um prazer estudarmos juntos
a partir de agora. Tenho certeza que você irá gostar deste desafio, porque,
quando falamos de recursos humanos, vêm à nossa memória pessoas, e estas pessoas é que fazem as organizações existirem.
No entanto, existem mecanismos e ferramentas que propiciam o funcionamento dessas organizações de acordo com leis e normas que amparam e
protegem o trabalhador, assim como também há rotinas que permitem o
controle dos recursos humanos dentro das empresas. Toda essa temática
será abordada nas aulas que dentro em pouco você iniciará.
Permaneça atento(a) ao conteúdo de cada aula e não deixe de realizar as
tarefas de aprendizagem para que você verifique se está compreendendo o
que vem estudando.
Então, vamos começar?
Um grande abraço!
Rosana Carvalho da Silva
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Apresentação da Disciplina
Caro(a) estudante,
Entender a maneira de conduzir os recursos humanos de uma organização é
um desafio que teremos para saber identificar as suas necessidades, no que
se refere a suprimentos, aplicações, manutenções, desenvolvimento e monitoração. Em nossas aulas, aprenderemos o que são instrumentos de controle
interno para recursos humanos, administração de pessoal, direitos e deveres
do trabalhador, manual operacional de recursos humanos, metodologia de
planejamento de recursos humanos, manuais de saúde e segurança no trabalho e técnicas de recrutamento, seleção e treinamento de pessoal.
Sabemos que cada organização tem sua política de recursos humanos que
mais se adéqua à sua realidade e filosofia. A administração de recursos humanos está ligada diretamente ao funcionamento da organização, ou seja,
às pessoas, pois sem elas nenhuma organização existiria. Uma de suas competências é a responsabilidade de promover treinamentos, avaliações, bonificações, políticas de cargos e salários entre outros.
Prepare-se, então, para adentrar o universo de recursos humanos, através
desta disciplina, você receberá informações relevantes para aplicar na função
que pretende exercer. O mercado de trabalho atual é competitivo e exige
profissionais preparados e atualizados com a tarefa que desempenham.
Bom estudo.
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Aula 1. Instrumentos de controle 		
		
interno para Recursos 			
		Humanos
Objetivo:
• conhecer os instrumentos de controle interno na administração
de recursos humanos que contribuem na execução das atividades
básicas dos trabalhadores.

Caro(a) estudante,
Quando falamos de políticas de suprimento de recursos humanos, logo nos
vem à mente a palavra recrutar, que significa selecionar pessoas para determinada função ou tarefa específica. Mas, para que isto aconteça, precisamos conhecer quem iremos recrutar, dentro ou fora da organização,
além de nos preocuparmos não só com padrões físicos e intelectuais, mas
também com a experiência e a possibilidade de desenvolvimento empresarial e humano, já que o processo envolve as pessoas ligadas diretamente a
determinados cargos e funções. E este processo integralizador dos novos
contratados ao ambiente interno da empresa requer eficiência e agilidade
dos supervisores que irão mediá-lo. Isso é de responsabilidade do setor de
recursos humanos, cuja preocupação é gerenciar pessoas e considerá-las
parceiras da organização.
Hoje, no interior de uma organização, o setor de recursos humanos desempenha muitos papéis. Porém, sua função básica consiste em promover uma
cooperação maior entre as pessoas que fazem parte da organização, ou seja,
os colaboradores, que ali se encontram e a empresa para alcançar objetivos
individuais e institucionais. Existem ainda outras atribuições inerentes a essa
área como, por exemplo, treinar, desenvolver, motivar e recrutar pessoas.
Além disso, ela deve estabelecer metas que são os caminhos traçados para
atingir os objetivos propostos pela organização. De acordo com alguns autores como Marras, Chiavenatto e experiências pessoais, podemos entender
que estas metas são divididas em quatro tipos de políticas que estudaremos
a seguir. Mas, antes, observe o conceito de política.

Aula 1 - Instrumentos de controle interno para Recursos Humanos
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Para Aristóteles, filósofo grego da antiguidade, política é a mais importante
das ciências e numa cidade todos se servem dela. Para ele, a política tem
como tarefa descobrir a melhor maneira de governar e quais instituições têm
capacidade de oferecer a garantia de uma felicidade que se estenda a toda
comunidade.
A política é a liberdade de se expressar e de ter uma opinião. Sua finalidade
é manter a ordem pública, defesa do território nacional e o bem social da
população.
Agora que você já obteve o conceito de política, é bom saber que, dentro
das organizações, também existe uma política empresarial que são as regras
a serem cumpridas para atingir determinados fins.

1.1 Políticas de aplicação de Recursos 		
Humanos
Vamos trabalhar com dois aspectos importantes: os requisitos intelectuais
e físicos, conforme a exigência de cada cargo dentro do sistema organizacional. Esses requisitos serão utilizados nas atribuições e tarefas executadas
de acordo com os cargos. Por outro lado, não podemos nos esquecer dos
critérios de planejamento, de destinação e movimentação interna e o entendimento inicial da carreira, quando são definidas as oportunidades de crescimento dentro da organização. Somente após estes critérios é que teremos
a avaliação de desempenho.

1.1.1 Recursos intelectuais
A organização procura dentro de seu organograma trabalhar os cargos e,
consequentemente, os salários, mas, para isto, são contemplados os recursos intelectuais. Tomemos como exemplo o cargo de diretor financeiro. Na
sua descrição sumária, exige-se que o candidato seja formado na área de
ciências contábeis ou economia, possua MBA (Master Business Administration) na área correspondente e tenha experiência mínima de cinco anos em
processos e licitações.

1.1.2 Recursos físicos
São os cargos ocupados por aqueles que executam serviços de manutenção
elétrica, mecânica, hidráulica, carpintaria e alvenaria, substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando peças, componentes e equipamentos. Conservam vidros e fachadas, limpam recintos e acessórios e tratam de

Rede e-Tec Brasil
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piscinas. Trabalham seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e
proteção ao meio ambiente.
Você pode perceber que a diferença entre os dois cargos é a seguinte: o
primeiro exige uma capacidade intelectual para solução de conflitos e problemas e o segundo o trabalho é de execução física, de força física.

Figura 1
Fonte: ilustrador

1.2 Política de manutenção de Recursos
Humanos
São as estratégias de como manter as pessoas motivadas. Para entendermos
a motivação é necessário estudarmos as necessidades humanas, ou seja,
aquelas que são consideradas primárias para a manutenção de uma vida
digna.
Dentre elas, temos a remuneração direta, a qual inclui a avaliação de cargo
e os salários justos, que devem ser observados de forma clara e distinta.
Temos também a remuneração indireta, que visa os programas sociais que
serão adequados conforme as necessidades e a realidade dos colaboradores.
Todos esses aspectos são importantes e devem ser analisados para o bom
desenvolvimento das tarefas. À medida que as necessidades das pessoas estão satisfeitas pela organização, a motivação eleva-se, o que leva à produção
e à cooperação, contribuindo positivamente para um clima organizacional
favorável.

1.3 Políticas para as condições físicas 		
ambientais de higiene e segurança
Envolvem o cumprimento das tarefas relacionadas a cada cargo da organi-

Aula 1 - Instrumentos de controle interno para Recursos Humanos
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zação. Para isso é necessário que haja alguma entidade ou instituição que
represente de forma jurídica esse segmento trabalhista, como sindicatos e
associações, que, quando houver necessidade, reivindique os direitos de
seus associados, dentro dos princípios de representatividade que regem as
modernas sociedades.

1.4 Políticas de desenvolvimento de Recursos Humanos
São as medidas a serem tomadas por pessoas incumbidas de fazer a intermediação das informações, acerca dos perfis dos profissionais contidos nos
bancos de dados do sistema de informação, para que possam selecionar os
que melhor se adéquam às funções ou cargos. Sabemos ainda que esses
procedimentos são objetos de auditoria, uma vez que esse setor deve primar
pela transparência e neutralidade na seleção dos candidatos.
Ainda dentro dos conceitos de política temos que:
As políticas situam o código de valores éticos da organização que,
através delas, governa suas relações com os empregados, acionistas,
consumidores, fornecedores etc. Com base nas políticas podem-se definir os procedimentos a serem implantados, que são cursos de ação
predeterminados para orientar o desempenho das operações e atividades, tendo-se em vista os objetivos da organização. (CHIAVENATO,
2008, p.138)

O dicionário Michaelis, on line, entre outros informes sobre o mesmo termo,
traz que Política é 1 Arte ou ciência de governar. 2 Arte ou ciência da organização, direção e administração de nações ou Estados. 3 Aplicação desta
arte nos negócios internos da nação (política interna) ou nos negócios externos (política externa) < http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/
index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=política
Todos os conceitos trazidos sobre política tiveram o objetivo de levá-lo(a) a
compreender o significado de política dentro das organizações.
Com a sistematização da administração de recursos humanos, a globalização dos mercados e a forte competição que hoje existe entre as organizações, assim como as mudanças rápidas, turbulências e incertezas, dentro de
um contexto altamente competitivo, em que as empresas têm que enfrentar

Rede e-Tec Brasil
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situações cada vez mais complexas, a eficiência é condição essencial para
sobrevivência. Isso obriga as organizações a serem ágeis e eficientes em seus
custos. Para isto, é necessário que os conhecimentos, habilidades e competências sejam reavaliados para que a equipe seja capaz de trabalhar de
maneira integradora em várias áreas da empresa. Para atingir tais objetivos,
a organização precisa criar, manter e desenvolver junto aos trabalhadores as
habilidades, a motivação e a satisfação com o intuito de atingir as metas propostas por ela. Além de criar, desenvolver e manter a satisfação das pessoas,
através da eficiência e eficácia, elas ainda têm que enfrentar, dependendo
das circunstâncias, algumas dificuldades como a falta de apoio da alta direção. Mas o que você precisa saber, caro(a) estudante, é que as empresas
primam cada vez mais pela qualidade para atingir mercados e se manterem
nele. Para isso, elas utilizam estratégias de marketing de forma a atingir sua
visão e suas metas através da eficiência e/ou eficácia. Vale lembrar que esses requisitos não são apenas para as empresas, podendo ser atribuídos ao
aspecto profissional das pessoas que querem fazer a diferença no ambiente
de trabalho na execução das tarefas. A seguir, você tem um quadro comparativo que diferencia a eficiência da eficácia, tão necessárias no ambiente
organizacional e profissional.
Quadro comparativo entre eficiência e eficácia.
Eficiência

Eficácia

Ênfase nos meios

Ênfase nos resultados

Fazer corretamente as coisas

Fazer as coisas certas

Resolver problemas

Atingir objetivos

Treinar subordinados

Dar eficácia aos subordinados

Manter máquinas

Máquinas em funcionamento

Cumprir tarefas e obrigações

Obter resultados

Veja que os itens acima se correspondem respectivamente no mesmo alinhamento.
Sabemos que hoje qualquer tipo de formação e treinamento requer alguns
gastos como recursos materiais, financeiros, humanos, mercadológicos e
administrativos. Para isso, existe uma área específica da administração dos
recursos humanos. Porém, ela depende de alguns fatores, que podemos
ressaltar: o estilo baseado na teoria X e o estilo baseado na Teoria Y, que
veremos a seguir. Mas, antes vamos praticar um pouco sobre as políticas
de desenvolvimento. Agora, sugiro a você que faça as atividades abaixo,
referentes aos conteúdos até aqui trabalhados para, em seguida, darmos
continuidade à nossa aula.

Aula 1 - Instrumentos de controle interno para Recursos Humanos
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Atividades de aprendizagem
1.Preencha as lacunas:
Como você deve ter percebido, nas políticas de .......................... de recursos
humanos, é necessário pensar no funcionamento da ..................... a partir
de um diagnóstico das necessidades que ela esteja vivenciando em termo de
treinamentos. Para ser correto, o ........................... deve ser feito com base
no estudo de cada setor, de modo a indicar os treinamentos adequados, isto
é, que supram as necessidades da organização.
a) ( ) Desenvolvimento, organização, diagnóstico
b) (

) Organização, informação, estratégias.

c) ( ) Diagnóstico, organização, treinamento.
d) ( ) Nenhuma das alternativas.
Como já vimos, diante de um mundo globalizado, as empresas adotam algumas políticas para que seus objetivos sejam alcançados. Por isso é importante que tenham sempre metas a cumprir.
2. Assinale a alternativa correta.
Os principais requisitos para atingir as metas são:
a) (

) Conhecimento, igualdade, fraternidade.

b) (

) Vencer as dificuldades, realização própria, alegria.

c) (

)Habilidade, motivação e desprendimento

d) (

) Habilidades, motivação e a satisfação com intuito de atingir metas.

Agora que você realizou atividades de aprendizagem sobre as políticas organizacionais, vamos falar um pouco das teorias X e Y e como elas são
interpretadas no ambiente das organizações. Veja, além de adotar algumas
políticas, é importante que a empresa também se preocupe com o bem-estar
de seus funcionários, pois é através da força de trabalho deles que as empresas conseguem atingir seus objetivos e cumprir suas metas. Mas, o que

Rede e-Tec Brasil
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faz com que o homem ingresse em uma organização e trabalhe em prol dos
objetivos dela?
O pensador Douglas McGregor (1954 e 1960), preocupado com o ambiente
organizacional, na década de 50, enunciou dois conjuntos de proposições
que abordam a questão do homem na organização, aos quais denominou
Teoria X e Teoria Y. Essas teorias englobam estilos opostos e antagônicos.
De acordo com essas proposições, o homem é motivado por natureza, pois
ele é um sistema organizado e não mecânico. Assim, a gerência deve criar
condições e um ambiente organizacional que levem o empregado a sentir-se
motivado a atingir seus próprios objetivos, ao mesmo tempo em que direciona seus esforços aos objetivos da organização.
Na teoria X – a ênfase está nas técnicas que determinam o que as pessoas
devem fazer, se as estão cumprindo ou não, se administram recompensas e
punições. Nessa concepção, as pessoas precisam ser controladas e dirigidas.
São ingênuas e sem iniciativa.
A teoria Y, por sua vez, conduz à preocupação com a natureza dos relacionamentos, com a criação de um ambiente que encoraje o comprometimento
com os objetivos da organização, onde o indivíduo exerça autodireção e
autocontrole. As pessoas são criativas e competentes. Elas procuram e gostam de desafios. Essa afirmação salienta um aspecto que muitos parecem
desconhecer: a diferenciação dos objetivos organizacionais e os objetivos
individuais dos trabalhadores. Cada um desses objetivos deve ser alcançado
para que todos atinjam o grau de satisfação. E um dos fatores que impulsionam as pessoas ao trabalho é a motivação e, por isso, deve ser estimulada
em todas as áreas.
Segundo Marras (2009, p.301), ainda antes da sua entrada no mundo do
trabalho, o homem constrói um sistema de valores em que predominam
os seus interesses como indivíduo e como ser social. Todas as suas ações e
energias são direcionadas no sentido de aplacar suas necessidades e seus
interesses. Vive, pois, regido por uma ‘ética da liberdade’ que lhe indica as
ações e os juízos do certo e do errado, relativamente à sua conduta, em
bases puramente individuais, pessoais, unas. Para o indivíduo, o mundo gira
ao ‘seu redor’; tem a sensação de que existe por ‘sua causa’, sentindo-se o
centro do universo e livre para decidir quanto aos rumos dos seus interesses
e ações.

Aula 1 - Instrumentos de controle interno para Recursos Humanos
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A partir do momento em que esse mesmo indivíduo penetra no mundo do
trabalho, passa a fazer parte de outro conjunto social, denominado empresa, em que outros valores se sobrepõem aos que vinha assumindo como
verdadeiros e únicos: é o mundo da ‘ética do comando’. O indivíduo vê-se obrigado, pela sobrevivência, a substituir quase que a totalidade dos
princípios adotados até esse momento para incorporar valores oriundos de
uma empresa, empresa que, ao mesmo tempo em que o acolhe, força-o a
assumir valores e a aceitá-los como verdadeiros e prioritários, como condição
para a sua entrada e permanência.
Essa ‘imposição’ e a importância de poder negociar, enquanto recém-chegado à organização, qualquer possibilidade de não aceitação ou de alteração
de valores criam, desde o momento da descoberta, uma situação clara de
confronto e de decepção natural com o mundo do trabalho e mais precisamente, com a empresa na qual trabalha. As premissas acima expostas nos
dão conta, de forma clara, do grande desafio que assume a administração
de recursos humanos, ao responsabilizar-se pelo gerenciamento de tão importante missão.
Muito bem, na próxima aula falaremos sobre os direitos e deveres do trabalhador e seus aspectos gerais. Você poderá fixar melhor seus conhecimentos
a respeito do estudo em questão respondendo as atividades propostas a
partir de tudo que você estudou sobre a importância da motivação no ambiente organizacional. A última questão propõe uma reflexão, identificando
as políticas que acabamos de estudar.

Resumo
Nesta aula, você teve contato com alguns aspectos do ambiente organizacional. Você deve ter percebido que o ambiente interno é representado pelos
recursos internos da organização, alocados em aspectos físicos, financeiros,
humanos e tecnológicos e que é fundamental que as organizações tenham
sempre metas e objetivos a atingir. E, para que isso aconteça, algumas políticas são adotadas para o cumprimento desses objetivos. Estudou, ainda, a
respeito da motivação como estímulo no ambiente de trabalho.

Rede e-Tec Brasil
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Atividades de aprendizagem
3. Em sua opinião, o que motiva os empregados a trabalharem com eficiência?

4. Liste cinco fatores que você julga motivadores para você mesmo.

5. Faça um breve comentário a respeito das políticas de suprimentos de recursos humanos que você identificou.

Espero que você tenha percebido que nesta aula o nosso objetivo foi o de
englobar as várias formas de políticas dentro do setor de recursos humanos e
como as organizações se estruturam para obter um resultado favorável junto
aos seus funcionários. Vimos, também, que o mais difícil é encontrar equilíbrio diário para mantê-los motivados. Na próxima aula, falaremos sobre os
direitos e deveres do trabalhador. É um tema que muitos desconhecem e que
está diretamente subordinado aos recursos humanos. Mesmo que a empresa tenha um departamento jurídico, é de responsabilidade do departamento
pessoal e do setor de recursos humanos gerenciar todos os procedimentos
administrativos. Até lá!

Aula 1 - Instrumentos de controle interno para Recursos Humanos
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Aula 2. Direitos e deveres do 			
		trabalhador
Objetivos:
• identificar os preceitos legais que envolvem a relação empregado/empregador, baseados na CLT; e
• observar a evolução dos direitos trabalhistas no Brasil.
Caro/a estudante,
Nesta aula, você conhecerá a Consolidação das Leis de Trabalho (CLT) que
solidifica e rege os direitos e deveres do trabalhador. Para que haja acordos
que beneficiem as duas partes envolvidas, é necessário o conhecimento da
lei. Então, vamos conhecer e entender um pouco dessa lei? Ela veio para
organizar e evitar as injustiças no mundo do trabalho. Eu o(a) convido a navegar neste novo conhecimento juntos. Então, vamos em frente!

Figura 2
Fonte: morguefile.com

Embora o setor trabalhista envolva questões além das rotinas com empregados, é importante você conhecer primeiramente quem é considerado empregado e quem é empregador de acordo com a CLT – Consolidação das Leis
do Trabalho.
Conforme o artigo 2º da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), “considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva que, assumindo os
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riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal
de serviços” – a forma dos contratos de trabalho reconhecidos pela nossa
legislação garantem o poder hierárquico, atribuindo ao empregador o poder
de direção e disciplina.
Conforme o art. 3º da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), “empregado é a pessoa contratada para prestar serviços para um empregador, numa
carga horária definida, mediante salário”. O serviço necessariamente tem de
ser subordinado, ou seja, o empregado não tem autonomia para escolher
a maneira como realizará o trabalho, estando sujeito às determinações do
empregador.
Para formalizar a relação entre empregado e empregador ou entre contratado e contratante de serviços, existem vários tipos de contratos de trabalhos.
Isso serve para garantir a execução dos serviços e os direitos do empregado.
Agora, conheça os principais direitos constitucionais do trabalhador.
Conforme a Constituição Federal, os direitos constitucionais do trabalhador
tanto urbanos como rurais são: relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos da lei complementar, que
preverá indenização compensatória, dentre outros direitos.
Para que você possa entender um pouco mais, que tal fazer uma pesquisa
entre as pessoas de sua convivência para saber se elas já ouviram falar ou
sabem do que se trata despedida arbitrária?

2.1 Salário-mínimo
Para entendermos um pouco mais, é necessário você saber quando é que
os direitos dos trabalhadores passam a ser reconhecidos aqui no Brasil. Por
isso, eu o(a) convido a voltar um pouco na nossa história. Veja, no século
passado, as formas de trabalho no Brasil eram em sistema da economia agrícola, de característica paternalista e quase escravocrata. A remuneração era
baixa, pois não existia nenhuma lei. Somente em 1929, quando surgiu o departamento de pessoal, que era visto como burocrático, é que esses direitos
passaram a ser reconhecidos. Isso aconteceu durante o primeiro governo de
Getúlio Vargas com a criação da carteira do trabalho e do imposto sindical.
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Atualmente, o salário-mínimo, que é fixado por lei, nacionalmente unificado, atende às necessidades vitais básicas do trabalhador e as de sua família, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene,
transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem
o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim.

2.2 Piso salarial
Conforme o Ministério do Trabalho, significa o mínimo que se deve pagar
ao trabalhador, é proporcional à extensão e à complexidade do trabalho e
nunca poderá ser inferior ao salário-mínimo.

2.3 Décimo terceiro salário
Segundo o Ministério do Trabalho, o décimo terceiro salário também é um
direito do trabalhador, urbano ou rural, avulso ou doméstico. Para os que
recebem remuneração variável, o décimo terceiro salário será calculado com
base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Já a remuneração do trabalho noturno será sempre superior a do diurno. A proteção do
salário está na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa.

2.4 Salário-família
Segundo o Ministério do Trabalho, o salário-família é pago ao trabalhador
de baixa renda que tenha dependentes de até 14 anos de idade.

Salário Família: Benefício pago
aos segurados empregados,
exceto os domésticos, e aos
trabalhadores avulsos com
salário mensal de até R$ 752,12
(setecentos e cinquenta e dois
reais e doze centavos), para
auxiliar no sustento dos filhos
de até 14 anos de idade ou
inválidos de qualquer idade.
(Observação: são equiparados
aos filhos os enteados e os
tutelados, estes desde que não
possuam bens suficientes para
o próprio sustento, devendo
a dependência econômica
de ambos ser comprovada
Disponível em: <www.
previdenciasocial.gov.br>

2.5 Seguro-desemprego
Você sabia que o empregado terá direito ao seguro-desemprego, em caso
de desemprego involuntário e ao fundo de garantia do tempo de serviço?
Existem normas também em relação à duração do trabalho, ou seja, o trabalhador tem, em sua jornada de trabalho normal, oito horas diárias e quarenta e quatro semanais. Também lhe é concedida a compensação de horários
e a redução da jornada de trabalho, mediante acordo ou convenção coletiva
de trabalho, sabendo-se que a jornada de seis horas é para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva.
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No site abaixo, você encontrará
informações mais detalhadas
sobre seguro-desemprego.
Acesse e confira.
http://www.caixa.gov.br/voce/
social/beneficios/seguro_
desemprego/index.asp
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2.6 Repouso semanal
Segundo o Ministério do Trabalho, o repouso semanal remunerado é um direito do trabalhador que não falta sem justificativa. Esse repouso acontecerá
preferencialmente aos domingos. Já a remuneração do serviço extraordinário superior, (também conhecido como horas extras), deverá no mínimo, ser
de cinquenta por cento a do salário normal.

2.7 Licença-maternidade
Hoje, com a existência da proteção do mercado de trabalho para a mulher,
mediante incentivos específicos, nos termos da lei, a licença à gestante, sem
prejuízo do emprego e do salário, tem duração de cento e vinte dias. A
licença-paternidade é de cinco dias.
Sabemos, hoje, que as organizações estão cada vez mais humanizadas e
muito mais preocupadas com o bem-estar e a proteção para o trabalhador
que é visto como primordial, pois, sem as pessoas, as organizações não existem. Por isso, existe a proteção em face da automação, na forma da lei, que
é o seguro contra acidentes de trabalho a cargo do empregador, sem excluir
a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa.

2.8 Trabalho noturno
A lei proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito anos e qualquer trabalho aos menores de dezesseis anos, salvo na
condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.
Diante do que foi exposto, podemos perceber que são numerosos os direitos
do trabalhador. E isso é uma longa conquista.
De acordo com as atividades, podem existir riscos que, por sua vez, podem
ser de ordem física, mental, emocional, entre outros e, por isso, existem
medidas legais que amparam o trabalhador. Conforme a lei, a redução dos
riscos inerentes ao trabalho é feita por meio de normas de saúde, higiene
e segurança. A lei também determina uma remuneração adicional para as
atividades penosas, insalubres ou perigosas, que pode chegar até à aposentadoria, além de prever assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o
nascimento até seis anos de idade em creches e pré-escolas.
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A seguir, veja o resumo desta aula para que você possa interiorizar melhor
todo esse conteúdo.

Resumo
Nesta aula, vimos as rotinas legais que envolvem a relação empregador/empregado, baseadas na Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, que combinam leis trabalhistas e previdenciárias. Você teve uma noção de leis trabalhistas e previdenciárias. Discorremos sobre a história dos direitos trabalhistas no
Brasil, a partir de 1929, quando, durante o Governo Getúlio Vargas, surgiu
o departamento de pessoal e com ele a criação da carteira de trabalho e
do imposto sindical. A evolução dessa história mostra o surgimento do piso
salarial, além das conquistas como décimo terceiro salário, salário-família,
salário noturno diferenciado e, por fim, a jornada de trabalho normal de oito
horas diárias e quarenta e quatro horas semanais.
Agora que você já estudou os principais direitos do trabalhador, que tal praticar um pouco através das atividades propostas? Vamos lá!

Atividades de aprendizagem
1.Assinale (v) para verdadeiro e (f) para falso.
a) ( ) O trabalhador terá direito ao seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário.
b) ( ) O salário-família é pago ao trabalhador de baixa renda com dependentes.
c) ( ) O repouso semanal remunerado é para o colaborador que falta ao
trabalho.
2. Quando o trabalhador necessita da licença-gestante e /ou licença-paternidade, sem prejuízo do emprego e do salário, a sua duração prevista em lei é?
a) (

) 180 dias e 15 dias.

b) (

) 98 dias e 30 dias.

c) (

) 120 dias e 5 dias.

d) (

) 118 dias e 7 dias.
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2. O que o Direito do Trabalho busca proteger?

3. Como você entende uma relação de emprego?

Caro(a) estudante,
Você teve a oportunidade de conhecer quais são os direitos e deveres do
trabalhador. Na próxima aula estudaremos o Manual Operacional de Recursos Humanos e a Metodologia de Planejamento. Além disso, você terá
oportunidade de compreender os mecanismos de funcionamento dos critérios de padronização de tarefas, agregando, dessa forma, um pouco mais de
conhecimento nessa área. Imagino que você esteja ansioso(a) para começar.
Até lá!
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Aula 3. Manual operacional de Recursos
Humanos e a metodologia de 		
planejamento de Recursos 		
Humanos
Objetivo:
• compreender os mecanismos de funcionamento das tarefas
prioritárias do setor de recursos humanos.
Caro(a) estudante,
Como é feita a organização de tarefas no setor de recursos humanos e qual
é a sua metodologia? Todas as organizações que trabalham com excelência
possuem esta preocupação. E o que vem a ser este manual operacional?
É a metodologia adotada por setores, em nosso caso, o setor de recursos
humanos.
Vamos começar, então? Mas antes, para entender um pouco sobre o ambiente empresarial, verifique o significado de excelência dentro das organizações.
Excelência dentro das organizações: é o alto nível de desempenho em todos
os seus aspectos. Para atingir esse nível é necessário criar alguns critérios que
devem ser seguidos: liderança e constância de propósitos, visão de futuro,
valorização de pessoas, desenvolvimento de parcerias, responsabilidade social, conhecimento sobre o cliente e o mercado, entre outros.
Nesta aula, vamos falar sobre organizações estruturadas que possuem um
organograma definido. Se você ainda não conhece esse tipo de organização, a partir desta aula, você ficará sabendo que nela existe um sistema
hierárquico. Para que isso aconteça, o departamento de recursos humanos
desempenha um papel muito importante, pois é o setor que age como um
facilitador para que os demais setores da organização não tenham problemas quanto à sua funcionalidade. Esse setor irá conduzir os outros setores
da organização na elaboração do manual, que ficará disponível a todos. Na
falta de um instrutor, o manual entrará em ação, tirando dúvidas e sendo um
grande apoiador. Por exemplo: se a secretária do diretor, por algum motivo
tivesse que se ausentar, outra assistente, com o apoio do manual, poderia
sem grandes complicações substituí-la, executando as tarefas naquele dia.

Aula 3 - Manual operacional de Recursos Humanos e a metodologia de planejamen-
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Bom! Este é um tema que vamos abordar durante esta aula. Espero que você
dedique-se ao máximo. Então, vamos conhecer este assunto tão interessante e atual!
Para fazermos um manual operacional de recursos humanos, é necessário
traçar uma metodologia da organização, que facilitará a rotina do setor.
Existe hoje o Padrão POP- Procedimento Operacional Padrão. É através desse procedimento que as organizações estabelecem um plano de ação para
desenvolver suas atividades. Esse método faz uma descrição detalhada de
todas as operações que cada setor da organização possui. É um roteiro padronizado para realizar as atividades do setor.
Vale ressaltar que a padronização é fundamental ao processo de gerenciamento, pois, quando bem elaborado, propicia um trabalho com a melhor
qualidade possível, dentro do menor custo e menor tempo para que se realize uma atividade que garanta a qualidade desejada.

Padronização: s.f. igualamento,
realização em série usando
o mesmo padrão, o mesmo
modelo.

O primeiro passo é padronizar as ações mais importantes para a funcionalidade do setor. Para desenvolver este manual, é necessário que se reúnam
os supervisores para que determinem, conjuntamente quais são as tarefas
prioritárias a serem padronizadas.

Figura 3
				Fonte: morguefile.com					

Saiba que em qualquer organização é necessário priorizar as tarefas mais importantes para que tenhamos sucesso, não somente no aspecto financeiro,
mas também em termos de credibilidade no mercado. Devemos entender
que a ação de priorizar tarefas é muito importante, porque inclui cuidados
antecipados. Se houver erro, independentemente da gravidade, pode-se intervir a tempo para que não afete a qualidade dos serviços ou produtos. Não
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existe exatamente uma fórmula pronta na ordem das prioridades, porém as
experiências do dia a dia nos ajudam a reconhecer quais são as atividades
que exigem rapidez na escala de execução.
Observe alguns critérios que devem ser analisados na escolha dessa ordem
de prioridades. Primeiramente, as tarefas que envolvem mais pessoas. Esses
procedimentos são válidos para todas as áreas: administrativas, compras,
vendas, produção, manutenção entre outras. Pois bem, como dissemos anteriormente, são as experiências da rotina de trabalho que nos apontarão
qual será o primeiro procedimento a tomar. Quero, neste momento, compartilhar com você algumas experiências que obtive em sala de aula, além
de palestras e cursos como mediadora. Esse roteiro me ajudou a realizar os
trabalhos com segurança e rapidez, garantindo, portanto, a qualidade dos
serviços e o sucesso profissional. Importa verificar como cada operador daquela tarefa está trabalhando.
1. Os supervisores de cada área deverão reunir-se para discutirem com os subordinados de sua área, para conhecerem as dificuldades e a melhor forma
de executar o trabalho.
2. Depois de sanadas todas as dúvidas, é hora de definir qual será a sequência certa de cada tarefa.
3. Em caso da confecção do manual para a fábrica, será necessário conhecer
e assegurar-se de que todas as turmas que executam a mesma tarefa estão
conduzindo o seu trabalho da mesma maneira.
4. Forma-se o esboço.
5. Não podemos deixar de observar os passos críticos, ou seja, passos necessários para que a tarefa tenha bom resultado.
6. Após todas estas observações, nosso material estará pronto. É através dele
que todos os envolvidos do setor poderão tirar as dúvidas de procedimentos.
Então, como você pode perceber, todos os critérios estabelecidos são criados
para que a empresa tenha cada vez mais sucesso em seus aspectos organizacionais. Agora, leia o resumo que elaborei especialmente para você rever
alguns pontos que abordarmos nesta terceira aula.

Aula 3 - Manual operacional de Recursos Humanos e a metodologia de planejamen-
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Resumo
Nesta aula, tratamos dos mecanismos de funcionamento das padronizações
de tarefas prioritárias do setor de recursos humanos. É através do padrão
POP-Procedimento Operacional Padrão que a maioria das empresas controla
as operações dos seus setores, além, é claro, de evidenciar uma visão de toda
a estrutura organizacional.

Atividades de aprendizagem
1. Assinale a alternativa correta, a sigla POP significa:
a) (

)Procedimento Operacional Padrão.

b) (

)Para Organizar Pesquisar

c) (

)Processo Organizacional Precário.

2. Complete:
Este padrão é o _____________________ que indica a ______________ e os
________________________ para a execução dos trabalhos.
3. Como você considera o setor de recursos humanos dentro das organizações? E em relação aos outros departamentos, como, por exemplo, de
vendas, de produção, de contabilidade, entre outros?

Caro(a) estudante,
Como você pode observar, toda organização de sucesso trabalha baseada
numa linha-padrão. Hoje, o tempo é um aliado e, para que haja esta harmonia, é necessária a existência dos manuais operacionais. Na próxima aula, o
assunto será segurança do trabalho e quando efetivamente surgiu a preocupação e a atenção para a saúde e segurança do trabalhador, conseguindo
assim, minimizar os acidentes de trabalho e as doenças ocupacionais. Espero
por você.
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Aula 4. Manuais de saúde e 			
segurança no trabalho
Objetivos:
• identificar a abrangência da segurança do trabalho; e
• perceber que a segurança do trabalho está ligada à segurança,
à prevenção e ao controle de riscos.
Caro/a estudante,
Na aula anterior, falamos sobre os Recursos Humanos e a importância da
metodologia de planejamento dentro das empresas. Agora, abordaremos
uma das partes mais importantes dos Recursos Humanos. Sabe qual é ?
Lógico, são as pessoas. É evidente que as organizações precisam de pessoas equilibradas, física e emocionalmente. Como manter esta qualidade?
Através das ações que a segurança do trabalho da organização oferece, a
começar pelas sinalizações, pelo ambiente interno e externo da organização,
visando a qualidade de vida do trabalhador. Todos esses fatores se resumem
na saúde e na segurança no trabalho que são essenciais para que o trabalhador sinta-se protegido, o que contribui para o bom funcionamento da
organização. E, quando este setor é atuante, as consequências são menores,
pois a tendência de acidentes e doenças ocupacionais diminui. O setor de
pessoal tem o dever de recrutar, selecionar e treinar pessoas para que possam ocupar os cargos de maneira mais eficiente, contribuindo desta forma
para o sucesso organizacional.
Neste momento, convido-o(a) a conhecer e a entender um pouco mais sobre os avanços neste processo. Vamos lá! A saúde e segurança do trabalho
surgiram como necessidade por parte das organizações em minimizar os
acidentes de trabalho, as doenças ocupacionais, bem como proteger a integridade e a capacidade de trabalho do trabalhador.
A segurança do trabalho estuda diversas disciplinas como Introdução à Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho, Prevenção e Controle de Riscos
em Máquinas, Equipamentos e Instalações, Psicologia na Engenharia de Se-
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gurança, Comunicação e Treinamento, Administração aplicada à Engenharia
de Segurança, O Ambiente e as Doenças do Trabalho, Higiene do Trabalho,
Metodologia de Pesquisa, Legislação, Normas Técnicas, Responsabilidade
Civil e Criminal, Perícias, Proteção do Meio Ambiente, Ergonomia e Iluminação, Proteção contra Incêndios e Explosões e Gerência de Riscos.( MARRAS,
2009).
Na organização, o SESMT - Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho – é composto por uma equipe multidisciplinar.
Dele participam profissionais técnicos em segurança no trabalho, enfermeiro
do trabalho, médico do trabalho e engenheiro de segurança do trabalho.
É importante ressaltar que a empresa deve possuir, também, uma Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes é responsável por elaborar planos
de prevenção de riscos de acidentes, incluindo também o de riscos
ambientais, com inspeção de segurança, laudos técnicos e ainda organizando e dando palestras e treinamento. O médico e o enfermeiro
do trabalho dedicam-se à parte de saúde ocupacional, prevenindo doenças e fazendo exames de admissão e periódicos nos colaboradores.
(MARRAS,2009)

A segurança do trabalho é definida por uma série de normas, portarias e leis
complementares, além de convenções internacionais da OIT – Organização
Internacional do Trabalho – adotadas dentro do nosso país.

4.1 Acidente de trabalho
O que vem a ser acidente de trabalho? É quando o trabalhador sofre algum
acidente decorrente de sua função, provocando lesão corporal ou perturbação funcional, podendo causar morte, perda ou redução permanente ou
temporária da capacidade para o trabalho.
Observe as ocorrências que são amparadas legalmente:
• o acidente que acontece quando você está prestando serviços externos,
tanto na cidade de origem como fora do estado por ordem da empresa,
ou seja, você está fora do local de trabalho, mas à disposição da empresa;
• o acidente que ocorre no trajeto entre a casa e o trabalho ou vice-versa;
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• doença profissional (as doenças provocadas pelo tipo de trabalho).Como
exemplo: carvoaria ( dependendo das condições de trabalho, o empregado pode desenvolver doenças respiratórias e de pele);
• doença do trabalho (as doenças causadas pelas condições do trabalho).
Exemplo: um digitador que não possui uma sala adequada com iluminação, exercícios laborais fatalmente irá desenvolver doenças de L.E.R (
Lesão por Esforço Repetitivo) que também é conhecido como D.O.R.T. (
Distúrbio Osteomuscular Relacionado ao Trabalho) com dificuldades de
exercer a função por adquirir uma dor no pulso ou no braço entre outros.
Existem duas causas do acidente do trabalho. A primeira é o Ato Inseguro e
a segunda a Condição Insegura. Mas o que vem a ser isso? Como entender?
Primeiramente, vamos conhecer cada uma delas. MARRAS (2009, p.211)
conceitua que:
1. Ato Inseguro – É praticado pelo homem em geral consciente do que está
fazendo, que está contra as normas de segurança. São exemplos de atos
inseguros: subir em telhado sem cinto de segurança contra quedas, ligar
tomadas de aparelhos elétricos com as mãos molhadas e dirigir em alta velocidade.

Figura 4
Fonte: ilustrador

2. Condição Insegura – É a condição do ambiente do trabalho que oferece perigo e/ou risco ao trabalhador. São exemplos de condições inseguras:
instalação elétrica com fios desencapados, máquinas em estado precário de
manutenção, andaime de obras de construção civil feito com materiais inadequados.
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A prevenção é o melhor caminho para eliminarmos as condições inseguras
e os atos inseguros e, por consequência, podemos reduzir o número de acidentes e doenças ocupacionais.
Sabemos que não podemos programar acidentes, mas podemos preveni-los.
Por este motivo, a segurança do trabalho precisa ser atuante, promovendo
palestras e atividades de conscientização tanto para os trabalhadores como
para as famílias. Existem hoje organizações que, além de trabalhar a segurança com seus funcionários, estendem suas ações para os familiares, como
exemplo: vacinando--os contra a gripe.

Resumo
Através desta aula, podemos perceber que a segurança do trabalho esta ligada à segurança, à prevenção e ao controle de riscos em máquinas, equipamentos e instalações, psicologia na engenharia de segurança, entre outros.
Assim, a segurança no trabalho exige uma equipe multidisciplinar. Para isso,
é necessário formar a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA,
que é composta por membros representantes dos empregados e da empresa, para intervir no acompanhamento e na fiscalização da segurança física
do trabalhador contra possíveis riscos de acidentes. Entendemos como geralmente acontece o acidente de trabalho e como ele se divide, ou seja, em
duas causas: o ato inseguro e a condição insegura. Seria interessante você
rever esta parte. E concluímos que a prevenção é o melhor caminho para
reduzirmos os números de acidentes e doenças ocupacionais.
Agora vamos exercitar um pouco do que você estudou.

Atividades de aprendizagem
Responda:
1. O que significa CIPA
a) ( ) Centro Interno Para Antiacidentes.
b) ( ) Conselho Interno Pré-acidentes
c) ( ) Comissão Interna de Prevenção de Acidentes.
d) ( ) Comissão Interna de Preocupação de Acidentes
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2. Quais são as duas causas do acidente de trabalho?
a) ( ) Ato inconsequente e ato desobediente
b) ( ) Ato Inseguro e Ato Inconsequente
c) ( ) Ato Inseguro e Condição Insegura
3. Mediante o que você estudou, responda:
Você acha que a maioria das empresas hoje, no Brasil, tem a comissão CIPA
que protege seus funcionários de possíveis acidentes?

Caro(a) estudante,
Concluímos mais uma aula. Você está-se tornando apto(a) a trabalhar nos
instrumentos de controles internos para recursos humanos. Poderá participar de rodas de negociação com sindicatos e até com o empregador, conseguirá montar o seu próprio POP, para facilitar o desenvolvimento de suas
funções, e saberá de seus cuidados e direitos quanto à sua segurança e a
dos colegas na organização. Agora você tem a visão das interações entre o
trabalho, seu ambiente, a satisfação no trabalho e as condições de sua organização. Na nossa próxima aula, trataremos de técnicas de recrutamento
e seleção de pessoas.
Até lá!
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Aula 5. Técnicas de recrutamento, 		
		
seleção e treinamento

Objetivo:
• entender a forma correta de recrutar, selecionar e treinar pessoas para ocupar as funções relacionadas aos diferentes tipos de
trabalhos ou cargos.

Caro(a) estudante,
Você deve ter conhecimento que a maioria das organizações, quando necessitam contratar pessoas adotam alguns critérios de seleção. Isso significa que
existem alguns mecanismos para saber exatamente qual o melhor perfil que
corresponde à determinada vaga. Nesta aula, você conhecerá alguns desses
critérios que o recrutador utiliza para selecionar o melhor candidato. Mas,
antes, você precisa saber o que significa recrutar.
Segundo MARRAS (2009), recrutamento de pessoal é uma atividade cuja
responsabilidade fica a cargo do sistema de administração de recursos humanos. Tem por finalidade a captação de recursos humanos interna e externamente à empresa com o objetivo de prover o subsistema de seleção de
pessoal no seu atendimento aos clientes internos da organização.
Para compreendermos o processo de recrutamento, precisamos primeiramente conhecer a necessidade interna da organização, no que diz respeito
à contratação de novos funcionários. Os passos a seguir facilitam esse trabalho. Veja o que MARRAS (2009) expõe sobre os procedimentos a serem
adotados. É feita uma solicitação de pessoal para a substituição ou para o
aumento do quadro funcional.
1. Passa-se por aprovação do chefe imediato.
2. É feita análise pelo setor de recursos humanos.
3. Após a aprovação, inicia-se o processo de recrutamento.
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Para que tenhamos um bom resultado, é preciso alguns cuidados em relação
ao custo e ao benefício. Neste caso, o setor de recursos humanos ou R.H
como é comumente chamado, abre primeiramente a vaga interna, dando
oportunidade àqueles que já pertencem ao quadro funcional e que desejam
mudar de cargo ou função, por terem investido em formação e qualificação.
Isso também é uma forma de incentivar e valorizar os funcionários, pois o
trabalhador percebe que a organização abre oportunidades para aqueles
que investem no conhecimento. Esgotada esta fonte, passa-se para o recrutamento externo.

Figura 5
Fonte: ilustrador

Já no processo de recrutamento externo, o recrutador busca fora este talento humano e, neste caso, gera um gasto maior para a empresa, porque as
técnicas adotadas para divulgação serão outras, como anúncios em jornais,
rádio, entre outros. Existe também a questão de tempo. É preciso examinar
se o recrutamento é em caráter urgente ou se possui uma data determinada.
É interessante verificar se na necessidade de recrutamento apareceu, por
exemplo, um trabalhador que pediu demissão, interrompendo o seu serviço
sem aviso-prévio ou porque a demanda de serviço aumentou e, neste caso,
há necessidade de mais um funcionário para aquela área. Por outro lado,
devemos entender que existe recrutamento que demora mais tempo do que
outros para se conseguir a resposta desejada. O recrutador é responsável por
filtrar os currículos e enviar para os selecionadores somente aqueles especificados no perfil do cargo.
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5.1 Seleção de pessoal
Agora que você estudou as técnicas de recrutamento, vamos conhecer como
selecionar pessoas para ocupar o lugar certo na função certa? Isso exige
também uma técnica para se chegar ao melhor perfil dos candidatos que
pleiteiam uma determinada vaga.
Seleção de pessoal para MARRAS (2009) é uma função de responsabilidade
do sistema de administração de recursos humanos, cuja finalidade é escolher, com métodos específicos, candidatos a emprego, recebidos pelo setor
de recrutamento, para atender as necessidades internas da organização.
Todo o processo de seleção tem que analisar o perfil do cargo. E o que vem
a ser este perfil? São as exigências que o cargo requer como: o tipo de conhecimento, habilidade e atitude que o candidato tem que ter para ocupar
determinada vaga, como também a maneira como irá desempenhar as suas
tarefas.
E como eu, na posição de selecionador, descubro isto? Bem, precisamos analisar através de duas ferramentas: a entrevista e os testes diversos, utilizados
para avaliar as condições mentais e emocionais do candidato.
As entrevistas utilizadas hoje são as estruturadas e as não-estruturadas. A
entrevista estruturada baseia-se num método planejado do que é e como
fazer ao longo da entrevista, ou seja, o entrevistador já chega ao candidato
com ela pronta para ser respondida. E a vantagem é que possibilita uma
melhor comparação de resultados entre os diferentes candidatos quando

Figura 6
Fonte: ilustrador
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se usa como padrão as mesmas perguntas. Isso facilita na comparação dos
resultados finais.
Conforme experiências que tivemos na área, a melhor forma de agir como
entrevistador é preparando um ambiente e um clima agradável e seguir alguns passos, lembrando-nos de que não podemos ter nenhum tipo de liberdade com o(a) candidato(a) que venha a nos desabonar e desacreditar o
processo em referência. Então vamos lá, seguindo os passos abaixo:
1. Apresentação (cumprimenta o candidato e se apresenta dizendo o porquê
daquela entrevista);
2. Preparação (explica para o candidato que possui algumas dúvidas e que
durante a conversa espera serem sanadas);
3. Coleta de dados (o entrevistador analisa o currículo conferindo todos os
dados);
4. Análise comportamental (o entrevistador procura detectar o caráter e o
perfil do candidato);
5. Concessão de informações (pede autorização do candidato para colher
os seus dados);
6. Aplicação de testes (será testada a capacidade intelectual do candidato);
7. Análise global (com as informações anteriores, o selecionador poderá
comparar o candidato com o perfil do cargo e chegar ao resultado final, ou
seja, se contratará ou não);
8. Laudo final (é a escolha do candidato ideal que foi solicitado pelo requisitante da vaga).
A entrevista não-estruturada não possui um padrão determinado e não se
prende a nenhum planejamento prévio de detalhes individuais. O objetivo é
registrar fatos e informações que no currículo não ficaram tão claro. A entrevista corre de forma aberta. A vantagem desta forma de entrevista é o aproveitamento individual dos momentos e características de cada candidato.
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5.2 Treinamento
Como já citamos anteriormente, as organizações visualizam custo e benefício. Qual a finalidade de treinar? Para isso precisamos entender as necessidades que levam ao treinamento. Neste momento, convido-o(a) a conhecer e
entender o processo de treinar e capacitar os colaboradores da organização.

Figura 7
Fonte: sxc.hu

Conforme MARRAS (2009, p.145), “o treinamento é um processo de assimilação cultural em curto prazo, que objetiva repassar ou reciclar conhecimentos, habilidades ou atitudes relacionadas diretamente à execução de tarefas
ou à sua otimização no trabalho.”
O objetivo do treinamento é enriquecer os conhecimentos, as habilidades e
as atitudes do trabalhador, o que será notado no decorrer das tarefas diárias,
quando será avaliada a eficiência do treinamento e se realmente houve um
aprendizado.
Hoje, o setor de recursos humanos tem como obrigação detectar junto aos
gerentes de setores as necessidades de treinamento para seus subordinados como, por exemplo, se o funcionário está preparado para operar uma
máquina que foi comprada, ou se foi treinado, ou precisa de algum tipo de
treinamento para o novo programa instalado. Sabemos que, em qualquer
área da empresa em que ocorrem mudanças ou que precisa de adequação
de materiais e máquinas novas, é necessário fazer o levantamento das necessidades de treinamento.
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Mas, para quê as organizações promovem o treinamento? É uma pergunta
óbvia, com resposta óbvia: é para melhorar a qualidade do serviço e da produção. Precisamos, contudo, ter cuidado na hora de aplicar o treinamento.
E como é que se faz?
Depois de constatada a necessidade, passamos para o segundo passo que é
a escolha do horário da capacitação, ou seja, é preciso definir em qual horário e período o funcionário será treinado: se durante o expediente ou fora de
seu horário normal de trabalho. Em seguida, deve-se elaborar a programação do curso e definir se essa capacitação será destinada para o operacional
ou para o administrativo. Depois de sanadas todas as dúvidas e montado o
treinamento, passaremos para outra etapa, a avaliação de desempenho que
é feita pelo supervisor direto do treinando, para verificar se realmente houve
resultado ou não. Mas, este assunto estudaremos em outra oportunidade.
Agora, veja o resumo desta aula para entender um pouco mais.

Resumo
Você deve ter percebido durante a explanação deste conteúdo que encontrar profissionais qualificados é complicado. As organizações hoje têm investido muito no setor de recursos humanos, empregando estratégias de
seleção que possibilitem a escolha do melhor candidato, pois entenderam
que o seu maior bem são as pessoas. Sabemos que as pessoas que passam
por um processo de recrutamento e seleção rigoroso tendem a trazer um
número menor de problemas para as empresas. Por isso, conhecer o perfil de
determinado candidato e a função que irá exercer é o primeiro passo para o
sucesso de um recrutamento e posteriormente de uma contratação.
A seguir, uma oportunidade de testar seus conhecimentos através das atividades propostas. Vamos lá!

Atividades de aprendizagem
1. Imaginemos que a empresa onde você trabalha solicitou-lhe a contratação
de um novo funcionário. Visualize um cargo e monte um recrutamento e
posteriormente uma seleção. Após a contratação, elabore um treinamento
para este funcionário.
2. Conhecemos e aprendemos como devemos recrutar, selecionar e treinar.
Agora, faça um relatório para fixar melhor este conteúdo. Crie uma vaga
(fictícia) definindo o perfil deste cargo, monte o seu recrutamento (interno
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e externo) e, depois de definidos os candidatos, elabore uma entrevista em
que você irá selecionar o melhor. Em seguida, explique a sua escolha por este
candidato. Para finalizar, você vai criar as etapas do treinamento, explicando
o tipo do treinamento, o local e o horário em que será aplicado o curso.

Caro(a) estudante,
Ao chegarmos nesta etapa final, espero que você tenha compreendido a
importância e a função das políticas de recursos humanos como mediadora na organização e no desenvolvimento das atividades funcionais. Espero,
ainda, que em algum momento o assunto ora estudado possa ajudá-lo(a) a
solucionar questões que poderão surgir em seu futuro ambiente de trabalho,
ou quem sabe minimizá-las.
Abraços!
Professora Rosana

Aula 5 - Técnicas de recrutamento, seleção e treinamento de pessoal

45

e-Tec Brasil

Palavras Finais
Caro/a estudante,
Imagino não ter sido fácil conseguir tempo para algumas horas de estudo.
Acredito, porém, que você tenha conseguido superar não somente esse,
mas outros desafios que surgiram durante a disciplina. Parabenizo-o(a) pela
sua dedicação e esforço. Espero ter contribuído para a aquisição de novos
conhecimentos relacionados à área de Recursos Humanos. Lembre-se: tudo
que aprendemos em nossa vida, em algum momento, nos será útil. Não
existe ganho sem dor e nem luta sem sacrifício.
Desejo que você continue dessa forma, se autodesafiando, sempre em busca de novas aprendizagens como esta, por exemplo, através da EAD, que
nos coloca, com certeza, outros tipos de desafios diferentes do método tradicional de ensino e aprendizagem. Mas, temos a sorte de poder contar
com pessoas como você, corajosa e que se dispõe a aprender e a construir o
conhecimento através de um método inovador. Por isso, não desista de seus
objetivos. Recentemente, li na Folha de São Paulo uma propaganda muito
interessante que dizia o seguinte: “Informação envelhece, conhecimento renova”. Continue se renovando.
Parabéns! Desejo a você sucesso nesta caminhada e que Deus possa capacitá-lo(a) cada vez mais em seus estudos e na sua profissão.
Um forte abraço!
Professora Rosana
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Guia de Soluções 					
									

Aula 1
1. Resposta – letra (a). Como você deve ter percebido, nas políticas de desenvolvimento de recursos humanos, é necessário pensar no funcionamento
da organização a partir de um diagnóstico das necessidades que ela esteja
vivenciando em termo de treinamentos. Para ser correto, o diagnóstico deve
ser feito com base no estudo de cada setor, de modo a indicar os treinamentos adequados, isto é, que supram as necessidades da organização.
2. Resposta – letra (d). Sabemos que neste mundo globalizado as organizações possuem metas que devem sempre ser atingidas e, independentemente
do prazo de cada meta, uma situação é comum a todas: são os requisitos das
habilidades do trabalhador em conseguir atingir a meta; a sua motivação e
a sua satisfação para o mesmo objetivo.
Abaixo seguem comentários das questões 3,4 e 5 pois as respostas são pessoais e dessa forma vão apresentar variações de acordo com aquilo que você
compreendeu em relação ao que foi exposto.
3. Cada ser humano possui uma perspectiva de vida. Nesta questão, queremos saber, no caso de você já estar trabalhando, como se motiva para
continuar atuando na empresa, apresentando os resultados que esperam de
você. Mas se você ainda é apenas estudante, qual são os seus anseios para
quando estiver inserido no mercado de trabalho? Qual será a motivação
para executar sua função com eficiência? Esperamos que esta aula tenha
lhe mostrado que à medida que as necessidades pessoais são atendidas pela
organização o trabalhador exerce suas funções motivado, o que leva à uma
maior produção e contribui para um clima organizacional equilibrado.
4. Esta resposta é baseada na sua própria vivência. Na lista que você elaborou, certamente foram levados em conta, valores pessoais, familiares, autoestima, ética, responsabilidade e outros que você observou ao longo do
conteúdo desta aula.
5..O resultado desta atividade é muito simples, pois no conteúdo encerrado
você encontrou as políticas de suprimentos de recursos humanos em tópicos. Bastava listá-las fazendo um comentário pessoal, o que também servirá
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para você como um resumo desta aula.

Aula 2
1. Parabéns se você colocou verdadeiro. Pelo que já estudamos, o trabalhador terá sim direito ao seu seguro desemprego, se foi demitido pela empresa.
2. Parabéns se você assinalou a letra c. Com certeza, você, além de ler, realmente estudou e a lei é bem clara quando se lida com a licença-gestante e/
ou a licença-paternidade.
3. Dentro da nossa aula, aprendemos que o direito do trabalho foi feito,
visando garantir os direitos mínimos do trabalhador ante o empregador.
4. A relação de emprego, também conhecida como vínculo empregatício, é
um fato jurídico que se configura quando alguém (empregado ou empregada) presta serviço a outra pessoa, física ou jurídica (empregador ou empregadora), de forma subordinada, pessoal, não-eventual e onerosa.

Aula 3
1. Como vimos nesta aula, POP significa Procedimentos Operacional Padrão,
onde a letra correta é “a”.
2. O preenchimento correto é: este padrão é o instrumento que indica a
meta e os procedimentos para a execução dos trabalhos.
3. Como estudamos, o setor de recursos humanos dentro das organizações
está relacionado com seleção, contratação, treinamentos, desenvolvimentos
de profissionais, solução de conflitos entre outros. Dentro deste conhecimento, você conseguiu diferenciar cada setor dentro da organização.

Aula 4
1. Como estudamos e revisamos, CIPA é uma sigla que significa: Comissão
Interna de Prevenção de Acidentes, então a letra correta é “c”.
2. Sabemos que as duas causas do acidente de trabalho são o Ato Inseguro
(que é praticado pelo homem em geral consciente do que esta fazendo) e a
Condição Insegura (é a condição de trabalho que oferece perigo e/ou risco
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ao trabalhador). Então, nossa alternativa correta é “c”.
3. Sugiro que, para responder esta questão, você pesquise junto aos órgãos
existentes na sua cidade como, por exemplo, o Senai, sobre as estatísticas
de acidente de trabalho e se estas empresas possuem CIPA. Você encontrará
também no site do Ministério do Trabalho (www.mte.gov.br) informações
sobre acidentes. Depois desta pesquisa e respeitando a realidade de sua
região, você poderá responder a esta questão.

Aula 5
1. Para sua orientação, nesta questão você imagina um cargo. Exemplo:
recepcionista. O perfil do cargo: atender telefone e transferir a ligação para
o setor ou para a pessoa requisitada; conhecimento de informática; anotar
recados; receber os visitantes e posteriormente encaminhá-los ao departamento responsável. É necessário ter o ensino médio completo. Para o recrutamento: colocar notas em jornais, Sine, rádio. Na seleção, buscar quem
atenda os requisitos mínimos do cargo. Imagine que, depois de ter feito
toda a seleção e ter contratado, foi verificada uma necessidade de treinamento. Para elaborar esse treinamento, é preciso conhecer a necessidade da
organização. Foi constatada a dificuldade com a qualidade no atendimento.
Assim, foi buscado em órgãos competentes como Senai ou Sebrae este
treinamento de 15 dias, no período noturno. Ao final do treinamento, foi
verificado que tanto a qualidade no atendimento, como as relações interpessoais melhoraram.
2. Da mesma forma que respondemos a questão 1, iremos responder a
questão 2. Criaremos um cargo (de preferência pesquise no departamento
de recursos humanos de uma empresa ou em um escritório de contabilidade
que faz a folha de pagamento das empresas de sua cidade). Você vai conseguir entender o que significa cada cargo. Faça o recrutamento interno (que
é dar oportunidades àqueles que já estão na empresa ou o próprio empregado indicar um conhecido que atenda as necessidades do cargo). Se não
conseguir preencher, você recorre ao recrutamento externo (anúncios em
jornais, Sine, rádio local). Elabore questões e respostas simuladas para um/a
candidato/a se for utilizar a técnica da entrevista. Após todo este trabalho,
você consegue contratar uma pessoa. Descreva este/a candidato/a e porque,
na sua visão, é o/a melhor. Mas, com o passar do tempo, o encarregado,
supervisor ou chefe detecta que este profissional precisa de treinamento e
recorre ao recursos humanos. Você, então, vai fazer um estudo sobre o tipo
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de treinamento de que este funcionário está precisando, onde vai ser e de
quantas horas será este treinamento.
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