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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: Gerenciamento de Rotinas Administrativas
Módulo: 1 C. H. Semanal: 3,00
Professor: ANA PAULA DE SOUZA JULIO CARVALHO ;

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

 
Definir método de trabalho.
Atuar na rotina administrativa diária
Protocolar documento
Conferir documentos, dados e prazos
Executar as fases de arquivamento.
Solicitar informações.
Executar serviços de apoio administrativo
Elaborar prestações de conta.
Realizar pesquisa cadastral
Fornecer informações para auditorias.
Elaborar cronogramas
Elaborar fluxogramas
Elaborar organograma.
Arquivar documentos.
Atualizar cadastro geral.
Atender clientes com necessidades especiais.
Ordenar documentos na montagem de prontuário funcional
Reunir dados e documentos para atender fiscalização e auditorias.
Preencher formulários.
Registrar óbito, casamento e nascimento.
Localizar processos
Acompanhar notificações de medidas disciplinares.
Operacionalizar o trâmite de documentos e prontuários.
Operacionalizar o fluxo de comunicação e informação nas rotinas administrativas da área de pessoal.

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular
Competências
1. Identificar a postura, a comunicação e as ações do profissional de Recursos Humanos como agente facilitador nas organizações.
2. Gerenciar o atendimento ao cliente, o arranjo documental e físico do ambiente de trabalho.
3. Elaborar estratégias de otimização de tempo nas rotinas da área de Recursos Humanos e no atendimento ao candidato e empregado com excelência.

Habilidades
1.1. Acompanhar inovações da área tendo em vista a melhoria do desempenho pessoal e organizacional.
1.2. Adequar a imagem pessoal ao ambiente profissional.
1.3. Identificar os ruídos da comunicação, fala e compreensão.
1.4. Detectar os comportamentos que dificultam a comunicação pessoal.
1.5. Avaliar o quanto as expressões não verbais se transformam em fontes de referência na comunicação.
2.1. Atender clientes (presencial e a distância).
2.2. Desenvolver postura e atitudes proativas e técnicas no tratamento de clientes internos, externos, pessoas com deficiência e estrangeiros.
2.3. Triar, organizar, classificar, registrar e encaminhar correspondências.
2.4. Identificar e desenvolver no ambiente de trabalho um layout organizado, ergonômico e acessível.
2.5. Selecionar, organizar, classificar e arquivar documentos.
2.6. Executar, coordenar, controlar e organizar agendas (manual e eletrônica).
2.7. Praticar atendimento ao cliente interno e externo em concordância com programas de gestão da qualidade ao atendimento.
2.8. Organizar o ambiente de trabalho, conservar os equipamentos e utilizar recursos pautando-se na sustentabilidade.
3.1. Aplicar técnicas de administração do tempo em ambientes administrativos.
3.2. Executar com responsabilidade as práticas administrativas.

Bases Tecnológicas
1. Fundamentos da comunicação verbal e não verbal:
1.1. Cordialidade e objetividade na comunicação oral, escrita e simbólica;
1.2. Comunicação formal e informal;
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1.3. Ruídos internos e externos
2. Procedimentos de atendimento a candidatos e empregados, inclusive PCD – Pessoas Com Deficiência:
2.1. Processo de triagem, organização e registro – fluxo documental;
2.2. Prazos de validade de documentos administrativos (declarações, atestados etc.);
2.3. Prazos emissão e de validade de documentos fiscais (DAE – Documento de Arrecadação Estadual,Guias de Arrecadação etc.);
2.4. Juntada, organização e composição de prontuário de empregados:
2.4.1. Numeração de folhas;
2.4.2. Autenticação/ validação de documentos internos;
2.4.3. Carimbo de nulidade (em branco)
2.5. Técnicas de arquivamento, suas fases e temporalidade;
2.6. Técnicas de arquivos de prosseguimento (followupup);
2.7. Técnicas em agendas:
2.7.1. Manual e eletrônica
2.8. Planejamento e organização do ambiente de trabalho/layout;
2.9. Programas de qualidade/atendimento ao cliente – NBR ISO 10002:2004 – Gestão da Qualidade – satisfação do cliente, excelência no atendimento:
2.9.1. Housekeeping;
2.9.2. 5S’s
3. Administração do tempo:
3.1. Conceitos e aplicação:
3.1.1. Economizadores e desperdiçadores.

III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento
Habilidades Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos De Até
1.1. Acompanhar inovações da área tendo

em vista a melhoria do desempenho pessoal
e organizacional.; 1.2. Adequar a imagem
pessoal ao ambiente profissional.; 1.3.
Identificar os ruídos da comunicação, fala e
compreensão.; 1.4. Detectar os
comportamentos que dificultam a
comunicação pessoal.; 1.5. Avaliar o quanto
as expressões não verbais se transformam
em fontes de referência na comunicação.;

1. Fundamentos da comunicação verbal e
não verbal:; 1.1. Cordialidade e objetividade
na comunicação oral, escrita e simbólica;;
1.2. Comunicação formal e informal;; 1.3.
Ruídos internos e externos;

Aula expositiva, material impresso.
Dinâmicas em grupo para contextualização
das teorias, exemplos de observações em
ambiente organizacional para relatos do
tema comportamento e comunicação.

25/07/18 08/08/18

2.1. Atender clientes (presencial e a
distância).; 2.2. Desenvolver postura e
atitudes proativas e técnicas no tratamento
de clientes internos, externos, pessoas com
deficiência e estrangeiros.; 2.3. Triar,
organizar, classificar, registrar e encaminhar
correspondências.;

2. Procedimentos de atendimento a
candidatos e empregados, inclusive PCD –
Pessoas Com Deficiência:; 2.1. Processo de
triagem, organização e registro – fluxo
documental;; 2.2. Prazos de validade de
documentos administrativos (declarações,
atestados etc.);; 2.3. Prazos emissão e de
validade de documentos fiscais (DAE –
Documento de Arrecadação Estadual,Guias
de Arrecadação etc.);;

Aula expositiva, material teórico. Estudo
de caso para observancia de
atendimentos, utilização de vídeos de
atendimento. Técnicas para atendimento
de PCD e suas adaptações.

15/08/18 29/08/18

2.4. Identificar e desenvolver no ambiente
de trabalho um layout organizado,
ergonômico e acessível.; 2.5. Selecionar,
organizar, classificar e arquivar
documentos.;

2.4. Juntada, organização e composição de
prontuário de empregados:; 2.4.1.
Numeração de folhas;; 2.4.2. Autenticação/
validação de documentos internos;; 2.4.3.
Carimbo de nulidade (em branco); 2.5.
Técnicas de arquivamento, suas fases e
temporalidade;;

|Aula expositiva, textos impressos.
Modelos para organizar e registrar
correspondencias. Tabela de arquivo de
documentos ou seja tempo de arquivo.
Video sobre ambiente de trabalho
organizado.

05/09/18 19/09/18

2.6. Executar, coordenar, controlar e
organizar agendas (manual e eletrônica).;

2.6. Técnicas de arquivos de
prosseguimento (followupup);; 2.7. Técnicas
em agendas:;

Aula expositiva, material teórico
impresso. Utilizar modelos de registros de
documentos como exemplo numeração de
documentos alfa numérico. Utilizar agenda
digital.

26/09/18 10/10/18

2.7. Praticar atendimento ao cliente interno
e externo em concordância com programas
de gestão da qualidade ao atendimento.; 3.2.
Executar com responsabilidade as práticas
administrativas.;

2.8. Planejamento e organização do
ambiente de trabalho/layout;; 2.9.
Programas de qualidade/atendimento ao
cliente – NBR ISO 10002:2004 – Gestão da
Qualidade – satisfação do cliente,
excelência no atendimento:; 2.9.1.
Housekeeping;;

Aula expositiva, material teórico
impresso. Utilizar ISO 10002:2016 para
aprendizagem de praticas de qualidade no
atendimento ao cliente

17/10/18 31/10/18

3.1. Aplicar técnicas de administração do
tempo em ambientes administrativos.; 3.2.
Executar com responsabilidade as práticas
administrativas.;

3.1.1. Economizadores e desperdiçadores.;

Aula expositiva, textos impressos. Utilizar
pesquisa de campo em ambiente
organizacional para apontar as melhorias
de conservação de equipamentos e a
utilização correta de materiais e insumos
de trabalho. textos impressos Modelo de
organizador de tempo diantes das
atividades diarias do colaborador.
Relacionar as atividades por ordem de
importância e horário.

28/11/18 12/12/18

2.8. Organizar o ambiente de trabalho,
conservar os equipamentos e utilizar
recursos pautando-se na sustentabilidade.;
3.1. Aplicar técnicas de administração do
tempo em ambientes administrativos.;

2.9.2. 5S’s; 3. Administração do tempo:;
3.1. Conceitos e aplicação:;

Aula expositiva e textos impressos
Modelo de organizador de tempo diantes
das atividades diarias do colaborador.
Relacionar as atividades por ordem de
importância e horário.

07/11/18 21/11/18

IV - Plano de Avaliação de Competências
Competências Instrumento(s) e Procedimentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho
1. Identificar a postura, a

comunicação e as ações do
profissional de Recursos Humanos
como agente facilitador nas
organizações.

Lista de Exercícios ; Participação em Aula ;
Trabalho/Pesquisa ; Estudo de Caso ;

Adequação ao Público Alvo ;
Atendimento às Normas ;
Cumprimento das Tarefas
Individuais ; Pontualidade e

Que o aluno consiga compreende a
postura correta no ambiente
organizacional, saiba comunicar-se
com clareza e objetividade.
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Cumprimento de Prazos ;
Relacionamento de Ideias ;

2. Gerenciar o atendimento ao
cliente, o arranjo documental e
físico do ambiente de trabalho.

Lista de Exercícios ; Participação em Aula ;
Trabalho/Pesquisa ; Seminário/Apresentação ;

Atendimento às Normas ;
Criatividade na Resolução de
Problemas ; Interatividade,
Cooperação e Colaboração ;
Pontualidade e Cumprimento
de Prazos ; Pertinência das
Informações ;

Que o aluno consiga realizar
atendimentos com cordialidade e
informações precisas, que possa
adptar o atendimento caso o cliente
PCD necessite, e demonstre
habilidade para arquivos e
organização documental.

3. Elaborar estratégias de
otimização de tempo nas rotinas da
área de Recursos Humanos e no
atendimento ao candidato e
empregado com excelência.

Avaliação Escrita ; Lista de Exercícios ;
Seminário/Apresentação ; Trabalho/Pesquisa ;

Adequação ao Público Alvo ;
Pertinência das Informações ;
Pontualidade e Cumprimento
de Prazos ; Relacionamento de
Conceitos ; Postura Adequada,
Ética e Cidadã ;

Que o aluno compreenda a
importância da organização do
tempo para as aplicabilidades de
sua função.

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 com os
alunos, bate papo sobre a

importância do curso e
oportunidades no

mercado de trabalho

Observar a dificuldade de
aprendizagem dos alunos, através

da avaliação diagnóstica e
diretamente com os alunos com

conversas em sala de aula
 

Organização e
correção dos

trabalhos
desenvolvidos nas

aulas

Material teórico,
pesquisa em sites e

escopo para
apresentação dos

trabalhos em grupo.
 

23/7 Reunião de
planejamento

 

Agosto
Observação direta -

motivação dos alunos e
observação dos alunos

ausentes
 

Observar a dificuldade de
aprendizagem dos alunos, através da
avaliação diagnóstica e diretamente
com os alunos com conversas em

sala de aula
 

Organização e
correção dos

trabalhos
desenvolvidos

nas aulas

Será realizado pesquisa em
organizações

 

04/8 Reunião
pedagógica

 

Setembro
Observação direta -

motivação dos alunos e
observação dos alunos

ausentes
 

Observar a dificuldade de
aprendizagem dos alunos, através da
avaliação diagnóstica e diretamente
com os alunos com conversas em

sala de aula
 

Organização e
correção dos

trabalhos
desenvolvidos

nas aulas

Atividade de relatos e experiências
dos alunos através do seu emprego

 

01/09
Reunião de

Curso

Outubro
Atividades em grupo

evidenciando as
dificuldades de
aprendizagem.

 

Observar a dificuldade de
aprendizagem dos alunos, através da
avaliação diagnóstica e diretamente
com os alunos com conversas em

sala de aula
 

Organização e
correção dos

trabalhos
desenvolvidos

nas aulas

Modelos de tabelas organizadoras e
relatórios de arquivamento de

documentos
 

06/10
Reunião de

curso 
 27/10

Reunião
pedagógica

Novembro

Apresentações para
estimular os alunos com
atividades diversificadas
e aberto a comunidade

escolar.
 

Observar a dificuldade de
aprendizagem dos alunos, através da
avaliação diagnóstica e diretamente
com os alunos com conversas em

sala de aula
 

Organização e
correção dos

trabalhos
desenvolvidos

nas aulas

Será desenvolvido um trabalho em
grupo para evidenciar a importância
de organizar o ambiente de trabalho
utilizando relatório de observação

 

Dezembro
Atividades de integração

com ênfase por estar
concluindo o ciclo, um
bate papo com alunos

Observar a dificuldade de
aprendizagem dos alunos, através da
avaliação diagnóstica e diretamente
com os alunos com conversas em

sala de aula
 

Organização e
correção dos

trabalhos
desenvolvidos

nas aulas

Elaborar revisão do material teórico
01/12

Reunião de
planejamento

VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
 
MARRAS, Jean Pierre. Administração de Recursos Humanos: do operacional ao estratégico. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2012.
SENAC, Dn. Introdução às práticas administrativas: o administrador do terceiro milênio. Rio de Janeiro: Senac Nacional, 2003
REVISTAS TÉCNICAS Exame; Você S/A ;Dinheiro e Você RH.
Sites com: Portal RH, Gestão de Pessoas.

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Atividade Extra
O aluno deverá elaborar pergunta no formato de questionário de 10 perguntas, sobre que tipo de tratamento ele gostaria de receber na empresa, se

gostaria de trabalhar em outro setor da empresa, que tipo de tratamento ele recebe na mesma, após deverá entregar para outro aluno responder

Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares
Atividade Interdisciplinar com a disciplina Ética e cidadania organizacional. Objetivo: desenvolver um manual de procedimentos para atendimento ao

cliente externo e interno; condutas éticas e comportamentais no ambiente laboral.

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de aprendizagem)
 
A cada avaliação realizada, faz-se uma recuperação de aprendizagem, fazendo com que o aluno tenha condições de aprendizagem do conteúdo.

Buscando utilizar métodos de avaliação para execução dos trabalhos para fixação do conteúdo. Pesquisa perfil discente

IX – Identificação:
Nome do Professor ANA PAULA DE SOUZA JULIO CARVALHO ;
Assinatura Data 15/08/2018

X – Parecer do Coordenador de Curso:
O PTD está em conformidade com o Plano de Aula.
Nome do Coordenador:
Assinatura: Data: 21/08/18
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____________________________________
Data e ciência do Coordenador Pedagógico

XI - Replanejamento
Data Descrição

Imprimir


