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Unidade de Ensino Médio e Técnico - CETEC

Plano de Trabalho Docente - 2018

Ensino Técnico
Plano de Curso no. 224 aprovado pela Portaria Cetec – 733, de 10-9-2015, publicada no Diário Oficial de 11-9-2015 – Poder Executivo – Seção I – páginas 52-53
ETEC: Escola Técnica Estadual Rodrigues de Abreu  - EMEF Profª Jacyra Motta Mendes
Código: 135 Município: Bauru
Eixo Tecnológico Gestão e Negócios
Habilitação Profissional: Habilitação Profissional de Técnico em Recursos Humanos
Qualificação: Qualificação Técnica de Nível Médio de AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS
Componente Curricular: Cálculos para Folha de Pagamento
Módulo: 1 C. H. Semanal: 3,00
Professor: ADRIANO MARTINS DA ROSA SILVA ;

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

 

- Realizar cálculos matemáticos para folha de pagamento;

- Coletar dados.
- Elaborar planilhas de cálculos.
- Efetuar cálculos.
- Efetuar cálculos estatísticos.
- Controlar atividades por meio de dados estatísticos.
- Desenvolver raciocínio lógico.

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular
Competências
1. Analisar a estrutura de salários.
2. Sistematizar os procedimentos para elaboração da folha de pagamento.

Habilidades
1.1. Identificar as parcelas componentes da remuneração.
1.2. Identificar os pagamentos feitos a empregados e os encargos sociais incidentes.
2.1. Calcular adiantamento salarial.
2.2. Consultar tabelas de contribuições dos empregados, trabalhadores avulsos e aposentados para aplicação de encargos.
2.4. Calcular folha de pagamento mensal/semanal/horista sob as diferentes variáveis.
2.5. Calcular folha de pagamento com procedimentos rescisórios em suas várias modalidades.

Bases Tecnológicas
2.16.2 Decisão do empregado (pedido ou abandono);
2.16.3 Iniciativa de ambos;
2.16.4 Desaparecimento dos sujeitos (falecimento e falência);
2.16.5 Prazo determinado.
1. Definições:
1.1 Salário;
1.2 Remuneração;
1.3 Proventos;
1.4 Jornada de trabalho: mensal, semanal/hora, comissionado, outros;
1.5 Encargos sociais.
2. Procedimentos para Cálculos de folha de pagamento:
2.1 Salário;
2.2 Adiantamento de salário;
2.3 Hora extra;
2.4 Férias;
2.5 1ª parcela do 13º salário;
2.6 2ª parcela do 13º salário;
2.7 Adicional de insalubridade;
2.8 Adicional de periculosidade;
2.9 Adicional noturno;
2.10 Adicional extraordinário;
2.11 Repouso semanal remunerado;
2.12 Salário família;
2.13 Salário maternidade;
2.14 Comissões.
2.15 Descontos:
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2.15.1 Adiantamentos;
2.15.2 Contribuição Previdenciária – INSS;
2.15.3 Imposto de renda retido na fonte - IRRF;
2.15.4 2ª parcela do 13º salário;
2.15.5 Falta hora;
2.15.6 Falta dia;
2.15.7 Desconto de Descanso Semanal Remunerado – DSR;
2.15.8 Contribuição sindical;
2.15.9 Pensão alimentícia;
2.15.10 Vale transporte;
2.15.11 Outros descontos permitidos:
2.15.12 Assistência médica;
2.15.13 Alimentação;
2.15.14 Empréstimos consignados;
2.15.15 Seguro de vida.
2.16 Procedimentos para cálculos rescisórios por:
2.16.1 Decisão do empregador;

III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento
Habilidades Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos De Até
1.1. Identificar as parcelas

componentes da remuneração.; 1.2.
Identificar os pagamentos feitos a
empregados e os encargos sociais
incidentes.;

1. Definições: ; 1.1 Salário; ; 1.2
Remuneração; ; 1.3 Proventos; ; 1.4
Jornada de trabalho: mensal,
semanal/hora, comissionado, outros; ;
1.5 Encargos sociais. ;

Aulas expositivas, dialógicas, estudos direcionados
para compreensão de novos conceitos. 27/07/18 27/07/18

2.1. Calcular adiantamento salarial.;
2. Procedimentos para Cálculos de

folha de pagamento: ; 2.1 Salário; ; 2.2
Adiantamento de salário; ; 2.3 Hora
extra; ;

Aulas expositivas, dialógicas, estudos direcionados
para compreensão de novos conceitos. 03/08/18 03/08/18

2.1. Calcular adiantamento salarial.; 2.4 Férias; ; Aulas expositivas, dialógicas, estudos direcionados
para compreensão de novos conceitos. 10/08/18 10/08/18

1.1. Identificar as parcelas
componentes da remuneração.;

2.5 1ª parcela do 13º salário; ; 2.6 2ª
parcela do 13º salário; ;

Aulas expositivas, dialógicas, estudos direcionados
para compreensão de novos conceitos. 17/08/18 17/08/18

2.4. Calcular folha de pagamento
mensal/semanal/horista sob as
diferentes variáveis.;

2.7 Adicional de insalubridade; ;

Aula expositiva, avaliações, estudo de caso com
elaboração de discussão de novos conceitos e
aplicabilidade no ambiente de trabalho, estudo dirigido
para fixação do conteúdo. Observações diretas no
ambiente profissional.

24/08/18 24/08/18

2.4. Calcular folha de pagamento
mensal/semanal/horista sob as
diferentes variáveis.;

2.8 Adicional de periculosidade; ;

Aula expositiva, avaliações, estudo de caso com
elaboração de discussão de novos conceitos e
aplicabilidade no ambiente de trabalho, estudo dirigido
para fixação do conteúdo. Observações diretas no
ambiente profissional.

31/08/18 31/08/18

2.4. Calcular folha de pagamento
mensal/semanal/horista sob as
diferentes variáveis.;

2.9 Adicional noturno; ; Aulas expositivas, dialógicas, estudos direcionados
para compreensão de novos conceitos. 14/09/18 14/09/18

2.4. Calcular folha de pagamento
mensal/semanal/horista sob as
diferentes variáveis.;

2.10 Adicional extraordinário; ; Aulas expositivas, dialógicas, estudos direcionados
para compreensão de novos conceitos. 21/09/18 21/09/18

2.4. Calcular folha de pagamento
mensal/semanal/horista sob as
diferentes variáveis.;

2.12 Salário família; ; 2.13 Salário
maternidade; ;

Aulas expositivas, dialógicas, estudos direcionados
para compreensão de novos conceitos. 28/09/18 28/09/18

2.4. Calcular folha de pagamento
mensal/semanal/horista sob as
diferentes variáveis.;

2.14 Comissões. ; 2.15 Descontos: ;
2.15.1 Adiantamentos; ;

Aulas expositivas, dialógicas, estudos direcionados
para compreensão de novos conceitos. 05/10/18 05/10/18

2.4. Calcular folha de pagamento
mensal/semanal/horista sob as
diferentes variáveis.;

2.15.2 Contribuição Previdenciária –
INSS; ; 2.15.3 Imposto de renda retido
na fonte - IRRF; ;

Aula expositiva, avaliações, estudo de caso com
elaboração de discussão de novos conceitos e
aplicabilidade no ambiente de trabalho, estudo dirigido
para fixação do conteúdo. Observações diretas no
ambiente profissional.

19/10/18 19/10/18

2.4. Calcular folha de pagamento
mensal/semanal/horista sob as
diferentes variáveis.;

2.15.4 2ª parcela do 13º salário; ; 2.15.5
Falta hora; ; 2.15.6 Falta dia; ;

Aulas expositivas, dialógicas, estudos direcionados
para compreensão de novos conceitos. 26/10/18 26/10/18

2.5. Calcular folha de pagamento
com procedimentos rescisórios em
suas várias modalidades.;

2.15.7 Desconto de Descanso Semanal
Remunerado – DSR; ; 2.15.8
Contribuição sindical; ; 2.15.9 Pensão
alimentícia; ; 2.15.10 Vale transporte; ;

- Aula expositiva, avaliações, estudo de caso com
elaboração de discussão de novos conceitos e
aplicabilidade no ambiente de trabalho, estudo dirigido
para fixação do conteúdo. Observações diretas no
ambiente profissional.

09/11/18 09/11/18

2.5. Calcular folha de pagamento
com procedimentos rescisórios em
suas várias modalidades.;

2.15.11 Outros descontos permitidos: ;
2.15.12 Assistência médica; ; 2.15.13
Alimentação; ; 2.15.14 Empréstimos
consignados; ; 2.15.15 Seguro de vida.
;

- Aula expositiva, avaliações, estudo de caso com
elaboração de discussão de novos conceitos e
aplicabilidade no ambiente de trabalho, estudo dirigido
para fixação do conteúdo. Observações diretas no
ambiente profissional.

16/11/18 16/11/18

2.5. Calcular folha de pagamento
com procedimentos rescisórios em
suas várias modalidades.;

2.16 Procedimentos para cálculos
rescisórios por: ; 2.16.1 Decisão do
empregador; ; 2.16.2 Decisão do
empregado (pedido ou abandono); ;

- Aula expositiva, avaliações, estudo de caso com
elaboração de discussão de novos conceitos e
aplicabilidade no ambiente de trabalho, estudo dirigido
para fixação do conteúdo. Observações diretas no
ambiente profissional.

23/11/18 23/11/18

2.5. Calcular folha de pagamento
com procedimentos rescisórios em
suas várias modalidades.;

2.16.3 Iniciativa de ambos; ; - Aulas expositivas, dialógicas, estudos direcionados
para compreensão de novos conceitos. 30/11/18 30/11/18

2.5. Calcular folha de pagamento
com procedimentos rescisórios em
suas várias modalidades.;

2.16.4 Desaparecimento dos sujeitos
(falecimento e falência); ;

- Aula expositiva, avaliações, estudo de caso com
elaboração de discussão de novos conceitos e
aplicabilidade no ambiente de trabalho, estudo dirigido
para fixação do conteúdo. Observações diretas no
ambiente profissional.

07/12/18 07/12/18
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2.5. Calcular folha de pagamento
com procedimentos rescisórios em
suas várias modalidades.;

2.16.5 Prazo determinado. ; - Aula expositiva, avaliações, estudo de caso com
elaboração de discussão de novos conceitos e
aplicabilidade no ambiente de trabalho, estudo dirigido
para fixação do conteúdo. Observações diretas no
ambiente profissional.

14/12/18 14/12/18

IV - Plano de Avaliação de Competências
Competências Instrumento(s) e Procedimentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho

1. Analisar a estrutura
de salários.

Avaliação Escrita ; Avaliação Prática ; Lista de
Exercícios ; Observação Direta ;

Cumprimento das Tarefas Individuais ;
Atendimento às Normas ; Criatividade na
Resolução de Problemas ; Objetividade ;
Pontualidade e Cumprimento de Prazos ; Postura
Adequada, Ética e Cidadã ;

Elaborar argumentos de
forma clara, objetiva e
concisa, conforme conteúdo
proposto;

2. Sistematizar os
procedimentos para
elaboração da folha de
pagamento.

Avaliação Escrita ; Avaliação Prática ; Lista de
Exercícios ; Observação Direta ;

Criatividade na Resolução de Problemas ;
Cumprimento das Tarefas Individuais ;
Objetividade ; Organização ; Pontualidade e
Cumprimento de Prazos ;

Elaborar argumentos de
forma clara, objetiva e
concisa, conforme conteúdo
proposto;

V – Plano de atividades docentes

Atividade Previstas

Atendimento a alunos por Participação em
Projetos e Ações meio de ações e/ou projetos reuniões com

voltados à voltados à superação de Preparo e correção Preparo de Coordenador de
redução da defasagens de aprendizado de avaliações material didático Curso e/ou previstas

Evasão Escolar ou em processo de em Calendário
Progressão Parcial Escolar

Julho Integração em sala de
aula Avaliação Diagnóstica

Correção de
atividades

 avaliativas –
exercícios

Confecção de
exercícios

 práticos, slides para
utilização

 em sala de aula, e
teoria para

 utilização de lousa

23/07 - Reunião de
Planejamento

Agosto
A c o m p a n h a m e n t o d a

 assiduidade da sala, com
 informação ao coordenador de

 curso.

Verificação do desempenho dos
 alunos, através de intervenções
 pontuais e constatações das

 dificuldades específicas

Correção de
atividades

 avaliativas –
Exercícios,

Textos
 e questões

Confecção
de exercícios

 práticos,
slides para
utilização

 em sala de
aula, e teoria

para
 utilização de

lousa

04/08 - Reunião
Pedagógica

Setembro
Atividades complementares para auxiliar os alunos

com a aprendizagem do conteúdo perdido devido as
ausências.

Verificação do desempenho dos
 alunos, através de intervenções
 pontuais e constatações das

 dificuldades específicas

Preparação
e correção

de
 avaliação

bimestral

Confecção
de exercícios

 práticos,
slides para
utilização

 em sala de
aula, e teoria

para
 utilização de

lousa

01/09 - Reunião
de Cursos

 24/09 - Reunião
do Conselho de

Escola

Outubro
Atividades complementares para auxiliar os alunos

com a aprendizagem do conteúdo perdido devido as
ausências.

Verificação do desempenho dos
 alunos, através de intervenções
 pontuais e constatações das

 dificuldades específicas

Correção de
atividades

 avaliativas –

Confecção
de exercícios

 práticos,
slides para
utilização

 em sala de
aula, e teoria

para
 utilização de

lousa

06/10 - Reunião
de Curso

 27/10 - Reunião
Pedagógica

Novembro
Atividades complementares para auxiliar os alunos

com a aprendizagem do conteúdo perdido devido as
ausências.

Verificação do desempenho dos
 alunos, através de intervenções
 pontuais e constatações das

 dificuldades específicas

Preparação
e correção

de
 avaliação

Confecção
de exercícios

 práticos,
slides para
utilização

 em sala de
aula, e teoria

para
 utilização de

lousa

05/11 - Reunião
do Conselho de

Escola

Dezembro
Atividades complementares para auxiliar os alunos

com a aprendizagem do conteúdo perdido devido as
ausências.

Verificação do desempenho dos
 alunos, através de intervenções
 pontuais e constatações das

 dificuldades específicas

Preparação
e correção

de
 avaliação e

recuperação
 bimestral

Confecção
de exercícios

 práticos,
slides para
utilização

 em sala de
aula, e teoria

para
 utilização de

lousa

01/12 - Reunião
de Planejamento

VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
 
Site: www.administradores.com.br, www.rhportal.com.br, www.rh.com.br.
Livro: Gestão de Pessoas, Idalberto Chiavenato, Ed. Manole.
Livro: Práticas de Recursos Humanos - Prh - Conceitos , Ferramentas e Procedimentos, Franca, Ana Cristina Limongi, Ed. Saraiva.
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Livro: Administração de Departamento Pessoal, Silva, Marilene Luzia da, Ed. Saraiva.

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Atividade Extra
Apresentação de um case, onde teremos a comparação das atividades de DP (rescisões) entre a antiga e nova legislação trabalhista.
Palestra com um gerente de DP (Carlos Bernardo, da empresa Multicobra Cobrança Ltda), onde serão ministrados conteúdos acerca das rotinas de

trabalho do setor de DP em uma empresa de grande porte.

Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares
Atividade ao final do semestre relacionada com a disciplina de Legislação e Relações Trabalhistas, onde o aluno irá utilizar os conceitos teóricos e

práticos obtidos nas duas disciplinas, e realizar um cálculo completo de folha de pagamento.

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de aprendizagem)
 
Recuperação contínua será realizada através de explicações com revisão do conteúdo, após compreensão e formação de conceitos, será proposto ao

aluno avaliação e exercício de fixação de conteúdo;

IX – Identificação:
Nome do Professor ADRIANO MARTINS DA ROSA SILVA ;
Assinatura Data 24/08/2018

X – Parecer do Coordenador de Curso:
O PTD está em conformidade com o Plano de Curso.
Nome do Coordenador:
Assinatura: Data: 24/08/18

____________________________________
Data e ciência do Coordenador Pedagógico

XI - Replanejamento
Data Descrição

Imprimir


