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PERFIL PROFISSIONAL / IDENTIFICAÇÃO DA OCUPAÇÃO:
Ocupação:

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Educação

Formação Inicial e Continuada -

Profissional:

Qualificação Profissional

Nível da

Área Tecnológica:
Competência
Geral:

4110-10

Carga Horária

160 horas

Eixo

2

Qualificação:

CBO:

Gestão e Negócio

Tecnológico:
Segmento

Gestão

Administração

Tecnológico:

Executar trabalhos pertinentes às áreas administrativas de indústrias e de
departamentos

comerciais,

de

acordo

com

a

legislação

vigente,

procedimentos internos, normas técnicas, ambientais, de qualidade e de
segurança e saúde no trabalho.
Requisitos de
Acesso:

 Ter concluído o Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano)
 Ter, no mínimo, 15 anos completos no ato da matrícula.

RELAÇÃO DAS UNIDADES DE COMPETÊNCIAS
Executar trabalhos pertinentes às áreas administrativas de indústrias
Unidade de Competência

e de departamentos comerciais, de acordo com a legislação vigente,

Única

procedimentos internos, normas técnicas, ambientais, de qualidade
e de segurança e saúde no trabalho.

OBJETIVO GERAL DO CURSO:
O curso Assistente Administrativo na modalidade Qualificação Profissional tem por objetivo, o
desenvolvimento de competências relativas à identificação de oportunidades empreendedoras e o
contato com as principais rotinas administrativas existentes nas indústrias e departamentos
comerciais, com visão sistêmica das organizações e do mundo dos negócios.
TIPO DE OFERTA:
( x ) PRESENCIAL
( ) SEMIPRESENCIAL
( ) A DISTÂNCIA
QUADRO RESUMO DA ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
MÓDULOS

UNIDADES CURRICULARES

C.H DA
UNIDADE

O Plano de curso deverá ser elaborado em uma única fonte e do mesmo tamanho.
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ESPECÍFICO

Comunicação Oral e Escrita

CURRICULAR
30 h

Fundamentos de Informática

30 h

Organização e Controle de

50 h

Documentos
Rotinas Administrativas

60 h

100 h
50 h
TOTAL

160 h

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
MÓDULO: ESPECIFICO
Ocupação: Assistente Administrativo
Unidade Curricular: Comunicação Oral e Escrita
Carga Horária: 30 horas
Unidade de Competência: Executar trabalhos pertinentes às áreas administrativas de indústrias e
de departamentos comerciais, de acordo com a legislação vigente, procedimentos internos, normas
técnicas, ambientais, de qualidade e de segurança e saúde no trabalho.
Objetivo da Unidade Curricular: Proporcionar conhecimentos acerca da comunicação oral e
escrita fundamentais ao assistente administrativo.
CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos Científicos
Conhecimentos
Capacidades técnicas
 Aplicar os princípios e as normas da linguagem Comunicação Oral e Escrita
culta na comunicação oral e escrita
 Elementos de comunicação: emissor,
mensagem, receptor e canal
Capacidades
sociais,
organizativas
e  Leitura e interpretação de texto
metodológicas
 Estrutura de frases e parágrafos
 Técnicas de resumo
Capacidade Social
 Relatório
 Manter relacionamento interpessoal durante as  Apresentação de trabalhos escolares
atividades
 Gramática aplicada ao texto
 Técnicas de argumentação
Capacidade Organizativa
Habilidades Básicas do Relacionamento
 Reconhecer o conceito e a importância da Interpessoal
qualidade nas rotinas de trabalho
 Respeito
 Cordialidade
Capacidade Metodológica
 Disciplina
 Demonstrar organização nos próprios materiais
 Empatia
e no desenvolvimento das atividades
 Responsabilidade
 Comunicação
 Cooperação
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AMBIENTES PEDAGÓGICOS, EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS, FERRAMENTAS MATERIAIS,
ACESSÓRIOS E MATERIAL DIDÁTICO

Ambientes Pedagógicos:

Equipamentos, Instrumentos, Ferramentas,
Materiais e Acessórios






Sala de Aula
Biblioteca
Laboratório de Informática
Equipamento
audiovisual
(televisão,
aparelho
de
DVD,
retroprojetor,
microcomputador, projetor multimídia e
caixas de som)
 Flip Chart
 Computador (com leitor de CD e DVD,
entrada USB e acesso a internet)

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

MÓDULO: ESPECIFICO
Ocupação: Assistente Administrativo
Unidade Curricular: Fundamentos de Informática
Carga Horária: 30 horas
Unidade de Competência: Executar trabalhos pertinentes às áreas administrativas de indústrias e
de departamentos comerciais, de acordo com a legislação vigente, procedimentos internos, normas
técnicas, ambientais, de qualidade e de segurança e saúde no trabalho.
Objetivo da Unidade Curricular: Desenvolver conhecimentos e habilidades de informática básica
necessárias ao Assistente Administrativo.
CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos Científicos
Conhecimentos
Capacidades técnicas
 Identificar
ferramentas
informatizadas 
Editor de textos
disponíveis
à
execução
de
rotinas
 Abertura e fechamento do programa
administrativas
 Área de trabalho
 Elaborar documentos usando aplicativos
 Manipulação de arquivos (abrir, salvar,
adequados (digitando e formatando)
fechar, novo documento)
 Aplicar os princípios e os recursos da
 Formatação de texto
informática básica na elaboração de textos e
 Configuração de página
planilhas eletrônicas
 Comandos de edição
 Correção ortográfica e gramatical
Capacidades
sociais,
organizativas
e
 Impressão básica
metodológicas
 Editor de planilhas
 Abertura e fechamento do programa
Sociais
 Área de trabalho
 Demonstrar atitudes éticas nas ações e nas
 Manipulação de arquivos (abrir, salvar,
relações profissionais
fechar, novo documento)
 Formatação de planilha
Organizativas
 Formatação de célula
O Plano de curso deverá ser elaborado em uma única fonte e do mesmo tamanho.
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 Reconhecer situações de risco à saúde e à
segurança do trabalhador e as diferentes
formas de proteção a esses riscos
Metodológicas
 Reconhecer a iniciativa e a pesquisa como
características
e
fontes
de
inovação,
fundamentais e requisito de um bom
profissional.

 Comandos de edição
 Fórmulas básicas
 Impressão básica
 Editor de apresentações
 Abertura e fechamento do programa
 Área de trabalho
 Manipulação de arquivos (abrir, salvar,
fechar, novo documento)
 Formatação de apresentação
 Comandos de edição
 Recursos de apresentação
 Impressão básica
 Conflitos nas equipes de trabalho
 Tipos
 Características
 Fatores internos e externos
 Causas
 Consequências
 Ética
 Código de conduta
 Respeito às individualidades pessoais
 Ética nas relações interpessoais
 Ética
no
desenvolvimento
das
atividades profissionais
 Pesquisa
 Métodos
 Fontes
 Estruturação

AMBIENTES PEDAGÓGICOS, EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS, FERRAMENTAS MATERIAIS,
ACESSÓRIOS E MATERIAL DIDÁTICO

Ambientes Pedagógicos

Equipamentos, Instrumentos, Ferramentas,
Materiais e Acessórios

Material Didático











Sala de Aula
Biblioteca
Laboratório de Informática
Equipamento
audiovisual
(televisão,
aparelho
de
DVD,
retroprojetor,
microcomputador, projetor multimídia e
caixas de som)
Flip Chart
Computador (com leitor de CD e DVD,
entrada USB e acesso a internet)
Periódicos: revistas, jornais
Dicionário

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
MÓDULO: ESPECIFICO
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Ocupação: Assistente Administrativo
Unidade Curricular: Organização e Controle de Documentos
Carga Horária: 50 horas
Unidade de Competência: Executar trabalhos pertinentes às áreas administrativas de indústrias e
de departamentos comerciais, de acordo com a legislação vigente, procedimentos internos, normas
técnicas, ambientais, de qualidade e de segurança e saúde no trabalho.
Objetivo da Unidade Curricular: Executar as rotinas relacionadas, à identificação, emissão,
organização e controle de documentos, conforme os procedimentos da empresa.
CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos Científicos

Conhecimentos

Capacidades Técnicas
Rotinas de documentos
 Identificar documentos de acordo com a
 Entrada
classificação
 Saída
 Protocolar fluxo de documentos
Triagem e distribuição de documentos
 Controle de documentos: dados,
 Executar a organização de arquivo
prazos
e
datas,
normalização,
 Aplicar
técnicas
de
arquivamento
de
irregularidades, rasuras
documentos e organização de registros
 Aplicar técnicas pertinentes à execução de Técnicas de arquivamento
 Classificação
inventários
 Controle
 Preencher relatório de não conformidade
 Procedimentos internos
 Utilizar ferramentas de informática para
Organogramas,
fluxogramas
e
execução de rotinas administrativas
cronogramas
 Modelos
Capacidades
sociais,
organizativas
e
 Finalidades
metodológicas
 Aplicações
Processos
administrativos
Sociais
 Fluxo de documentos
 Demonstrar espírito colaborativo em atividades
 Prazos
coletivas
 Relatórios de não conformidade
 Protocolos
Organizativas
 Atualização de dados cadastrais
 Reconhecer os princípios da organização no
 Expedição de documentos
desenvolvimento das atividades sob a sua
Softwares
de controle de documentos
responsabilidade
Trabalho em Equipe
 Reconhecer o conceito e a importância da
 Trabalho em grupo
qualidade nas rotinas de trabalho
 O relacionamento com os colegas de
equipe
Metodológicas
 Responsabilidades
individuais
e
 Demonstrar organização nos próprios materiais
coletivas
e no desenvolvimento das atividades
 Cooperação
 Divisão de papéis e responsabilidades
 Compromisso com objetivos e metas
Iniciativa
 Conceito
 Importância e valor
O Plano de curso deverá ser elaborado em uma única fonte e do mesmo tamanho.
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 Formas de demonstrar iniciativa
 Consequências
favoráveis
desfavoráveis

e

AMBIENTES PEDAGÓGICOS, EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS, FERRAMENTAS MATERIAIS,
ACESSÓRIOS E MATERIAL DIDÁTICO

Ambientes Pedagógicos

Equipamentos, Instrumentos, Ferramentas,
Materiais e Acessórios











Material Didático

Sala de Aula
Biblioteca
Laboratório de Informática
Equipamento
audiovisual
(televisão,
aparelho
de
DVD,
retroprojetor,
microcomputador, projetor multimídia e
caixas de som)
Flip Chart
Computador (com leitor de CD e DVD,
entrada USB e acesso a internet)
Periódicos: revistas, jornais
Dicionário

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
MÓDULO: ESPECIFICO
Ocupação: Assistente Administrativo
Unidade Curricular: Rotinas Administrativas
Carga Horária: 50 horas
Unidade de Competência: Executar trabalhos pertinentes às áreas administrativas de indústrias e
de departamentos comerciais, de acordo com a legislação vigente, procedimentos internos, normas
técnicas, ambientais, de qualidade e de segurança e saúde no trabalho.
Objetivo da Unidade Curricular: Executar as rotinas administrativas relacionadas ao fluxo de
documentos internos e externos relativos à natureza da empresa.
CONTEÚDOS FORMATIVOS
Fundamentos Técnicos Científicos
Capacidades Técnicas
 Expressar-se oralmente
 Organizar documentos e arquivo
 Organizar escritório
 Identificar e elaborar documentos comerciais
 Redigir documentos empresariais
 Participar de inventários
 Identificar e elaborar documentos contábeis
 Identificar e elaborar orçamentos
 Identificar e utilizar planos de contas

Conhecimentos

Rotinas de escritório
 Organização das empresas
 Categorias
 Classificação
 Organograma
 Fluxograma
 Cronograma
 Equipamentos no escritório
 Telefone
 Fax

O Plano de curso deverá ser elaborado em uma única fonte e do mesmo tamanho.
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 Executar rotinas administrativas em aplicativos
do pacote Office
Capacidades
metodológicas

sociais,

organizativas

e

Sociais
 Demonstrar espírito colaborativo em atividades
coletivas.
 Demonstrar atitudes éticas nas ações e nas
relações profissionais
Organizativas
 Reconhecer o conceito e a importância da
qualidade nas rotinas de trabalho
Metodológicas
 Demonstrar organização nos próprios materiais
e no desenvolvimento das atividades
 Reconhecer a iniciativa e a pesquisa como
características
e
fontes
de
inovação,
fundamentais e requisito de um bom
profissional.

 Máquina fotocopiadora
 Calculadora
 Microcomputador
 Documentos comerciais
 Cheque
 Ao portador
 Nominal
 Cruzado
 Visado
 Especial
 Administrativo
 Ordem de pagamento
 Nota promissória
 Recibo
 Nota fiscal
 Fatura/ duplicata
 Borderô
 DARF
 Serviço postal
 Cartas
 Registrada
 Aviso de recebimento (A.R.)
 Malote
 Entrega rápida
 Telegrama
Fundamentos de marketing
 Técnicas de levantamento de dados:
entrevistas, observação, questionários,
fluxograma, diagrama de fluxo de
dados.
 Papel estratégico da informação
 Fundamentos de comércio eletrônico
 Ética e segurança das informações
 Cronograma
de
lançamento
de
produtos.
 Cronograma de prestação de serviços
Fundamentos de Recursos Humanos
 Rotinas de recrutamento e seleção:
recrutamento pelo jornal, carta de
solicitação de vaga, pedido de
emprego, seleção.
 Procedimentos trabalhistas: folha de
pagamento, apuração de atrasos e
faltas,
horas
extras,
repouso
remunerado,
férias,
salários,
gratificação, comissões, adicionais,
salário de contribuição, contribuição ao
INSS, Imposto de renda retido na fonte,
adiantamentos e descontos legais,
contribuição sindical, lançamentos na
ficha de controle individual, guias de
recolhimento (INSS,
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 Rotinas de demissão
 Sistemas de informação em RH
Fundamentos da Contabilidade
 Patrimônio
 Conceito
 Bens da empresa
 Direitos e obrigações da empresa
 Lucro, receita e custo
 Demonstrações Contábeis
 Ativo e passivo
 Conta – conceitos, tipos de conta,
funções do plano de contas
 Análise do patrimônio
 Atos e fatos contábeis
 Ativos
 Passivos
 Patrimônio
 Receitas
 Ganhos
 Despesas
 Perdas
 Escrituração
 Relatórios
 Balanços
 Inventário
 Orçamento
 Plano de contas
 Lançamentos contábeis
 Regras gerais
 Elementos dos lançamentos
 Método das partidas dobradas
 Fatos administrativos e contábeis
 Erros de escrituração
 Retificação nos registros contábeis
 Sistemas de Informação em Finanças e
Contabilidade
Conceitos de organização e disciplina no
trabalho
 Organização do tempo
 Organização de compromissos
 Organização de atividades
 A organização do local de trabalho
Qualidade
 Conceito
 Aplicação

AMBIENTES PEDAGÓGICOS, EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS, FERRAMENTAS MATERIAIS,
ACESSÓRIOS E MATERIAL DIDÁTICO
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Ambientes Pedagógicos

Equipamentos, Instrumentos, Ferramentas,
Materiais e Acessórios

Material Didático











Sala de Aula
Biblioteca
Laboratório de Informática
Equipamento
audiovisual
(televisão,
aparelho
de
DVD,
retroprojetor,
microcomputador, projetor multimídia e
caixas de som)
Flip Chart
Computador (com leitor de CD e DVD,
entrada USB e acesso a internet)
Periódicos: revistas, jornais
Dicionário

ESTRATÉGIAS DE ENSINO:
As atividades serão elaboradas com base na Metodologia SENAI de Educação Profissional, cujas
propostas deverão favorecer aprendizagens significativas, por meio da utilização de Estratégias de
Aprendizagem Desafiadoras (situação-problema, estudo de casos, projeto e pesquisa aplicada) e
diferentes estratégias de ensino (exposição dialogada ou mediada, demonstração, estudo dirigido,
visitas técnicas, entre outras).
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO CURSO:
A avaliação do ensino e da aprendizagem deverá ser realizada com base em competências
considerando as três funções da avaliação descritas abaixo:


Função diagnóstica da avaliação acontece no início do processo e permite identificar

características gerais do aluno, tendo em vista a adequação do ensino à sua realidade.


Função formativa da avaliação fornece informações ao docente e ao aluno durante o

desenvolvimento de todo o processo de ensino e aprendizagem, permitindo localizar os pontos de
deficiências para intervir na melhoria continua desse processo.


Função somativa da avaliação permite avaliar a aprendizagem do aluno ao final de uma

etapa dos processos de ensino e aprendizagem, seja ela uma Situação de Aprendizagem, uma
Unidade Curricular, um Módulo ou um conjunto de módulos. As informações obtidas com essa
avaliação, ao final de uma etapa, podem se constituir em informações diagnósticas para a etapa
subsequente dos processos de ensino e aprendizagem.
MATERIAL DE CONSUMO:
ITEM
01
02
03

DESCRIÇÃO DO MATERIAL
Apagador para quadro branco
Bloco para rascunho com pauta com 50 folhas
Borracha para desenho com cinta plástica
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04
05
06
07
08
09

Caneta esferográfica azul
Lapis de madeira n° 02
Papel tamanho a4 com 500 folhas
Pasta de papelão com elástico
Pincel para quadro branco na cor azul
Pincel para quadro branco na cor preta

30 UND
30 UND
01 UND
30 UND
05 UND
05 UND

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO PLANO
________________________

_______________________

Supervisor Pedagógico

________________________

Supervisor Técnico

Instrutor

APROVAÇÃO
Currículos e Programas – COEPT
EM: _____/_____/________

______________________________
Responsável pela aprovação
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