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4.4. Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas por Componente 
Curricular 

MÓDULO I – Qualificação Técnica de Nível Médio de AUXILIAR DE LOGÍSTICA 

I.1 – INTRODUÇÃO A LOGÍSTICA 

 Função: Planejamento da Cadeia Logística 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Contextualizar a Logística na 
história, bem como correlacionar 
as ações e estratégias na 
evolução do estudo logístico. 
 
2. Identificar fundamentos e 
conceitos da Logística. 
 
 
3. Analisar os princípios da 
Gestão da Cadeia de 
abastecimento. 
 
4. Estabelecer relações com a 
Logística Integrada e a gestão 
do fluxo de informações. 

1.1 Distinguir os fatores de 
evolução e influência nas ações 
atuais do setor logístico. 
 
 
2.1 Identificar os objetivos, a 
estrutura e o funcionamento da 
área da Logística. 
 
3.1. Identificar princípios de 
processos Logísticos na 
administração de Henry Ford. 
 
4.1. Caracterizar princípios de 
processos Logísticos na Escola 
da Administração Japonesa. 
4.2. Identificar a estruturação e 
as responsabilidades da 
Logística nas organizações. 
4.3. Aplicar o conceito de 
integração da empresa com 
todos os elos da cadeia de 
abastecimento. 

1. Evolução Histórica da 
Logística: 

· homem primitivo; 

· idade média; 

· estratégias usadas nas 
guerras; 

· (Alexandre, o grande; as 
tropas de cavalos dos 
gengis khan; napoleão 
bonaparte) 

 
2. Evolução Cronológica: 

· antes de 1950; 

· (logística relacionada à área 
militar); 

· 1951-1970; (a logística 
como ciência); 

· 1971 1990; 

· (estratégias de Michael 
Porter); 

· 2000 e-commerce 
 
3. Fundamentos e Conceitos da 
Logística: 

· Definição; 

· Função; 

· objetivo 
 
4. Princípios das contribuições 
de Henry Ford para logística. 
 
5. Aplicações da escola da 
Administração Japonesa em 
Logística. 
 
6. Organização da logística nas 
empresas: 

· recebimento; 

· armazenagem; 

· estocagem; 

· almoxarifado; 

· expedição; 

· distribuição 
 
7. Logística Integrada: 

· Elos da Cadeia de 
Abastecimento: 
o fontes de fornecimento; 
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o fornecedor; 
o fabricante; 
o varejista; 
o atacadista; 
o distribuidor; 
o consumidor 

 

 Carga Horária (horas-aula)

Teórica 60 Prática 00 Total 60 Horas-aula 
 

Teórica (2,5) 50 Prática (2,5) 00 Total (2,5) 50 Horas-aula 
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I.2 – PLANEJAMENTO EMPRESARIAL E EMPREENDEDORISMO 

 Função: Planejamento, Operação e Controle Empresarial 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Correlacionar os principais 
conceitos fundamentais da 
administração e os processos 
produtivos  
 
2. Distinguir os diversos tipos de 
organização, suas estruturas e 
organogramas.  
 
 
 
 
 
3. Correlacionar os 
planejamentos: estratégico, 
tático e operacional. 
 
4. Analisar os fundamentos, os 
requisitos, os objetivos e a 
estrutura de um planejamento. 
 
 
 
 
 
5. Analisar a viabilidade 
mercadológica e social de novos 
modelos de negócios e 
oportunidades. 
 
 
 
6. Interpretar o processo de 
inovação, sua organização e 
gerenciamento. 

1.1. Identificar e aplicar as 
teorias da administração de 
acordo os processos produtivos  
 
 
2.1. Identificar tipos de 
organizações. 
2.2 Identificar os objetivos, a 
estrutura e o funcionamento dos 
diversos tipos de  organização.  
2.3. Elaborar organogramas, 
utilizando recursos gráficos.  
 
3.1. Caracterizar os objetivos 
dos planejamentos: estratégico, 
tático e operacional.  
 
4.1. Coletar dados necessários 
para subsidiar o processo de 
planejamento da organização. 
4.2. Identificar informações, 
estruturando-as de forma a 
suprir o processo de 
planejamento.  
 
5.1. Identificar oportunidades 
empreendedoras.  
5.2. Organizar e especificar 
coleta de dados necessários 
para o estudo mercadológico 
 

6. Distinguir e analisar as 
diferentes tipologias e 
classificações da inovação e 
aplicar ferramentas, técnicas e 
mecanismos para o processo de 
inovação e criatividade. 
6.1. Identificar as principais 
teorias e modelos de gestão e 
selecionar as estratégias 
competitivas das empresas para 
favorecer a competitividade do 
negócio 

1. Fundamentos da administração: 

· evolução histórica;  

· o que é administração;  

· os administradores:  
o habilidades, papéis e 

funções; 
o administração 

contemporânea e seus 
desafios  

 
2. O ambiente das organizações: 

·  Estruturas organizacionais: 
o empresas públicas, 

privadas e terceiro setor. 

· Modelos de organograma  
 
3. Princípios e conceitos do 
planejamento estratégico, tático e 
operacional 
 
4. Estrutura e metodologia do 
planejamento estratégico, tático e 
operacional  
 
5. Cenário atual das empresas: 
Globalização e competitividade 

· empreendedorismo; 

· conceitos e definições; 

· planos de negócios e viabi-
lidade econômica 

  
6. Conceito de inovação e sua 
importância para o negócio:  

· descrição das diferentes 
tipologias e classificações de 
inovação;  

· estruturação e planejamento de 
um processo inovação;  

· gestão inovadora: 
o conceito, etapas de um 

processo de inovação, 
ambiente inovador, 
modelos mentais e 
tomadas de decisão;  

· inovação para a 
sustentabilidade.  

 
7. Inovação e competitividade:  

· competitividade e a gestão 
empresarial;  

· estratégias competitivas 
 

 Carga Horária (Horas-aula)

Teórica 100 Prática 00 Total 100 Horas-aula 
 

Teórica (2,5) 100 Prática (2,5) 00 Total (2,5) 100 Horas-aula 
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I.3 –APLICATIVOS INFORMÁTIZADOS 

 Função: Operação de Computadores e de Sistemas Operacionais 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Manter-se atualizado com 
relação a novas linguagens e 
novos programas de 
computador. 
 
2. Selecionar equipamentos e 
acessórios utilizáveis nas 
atividades. 
 
 
 
 
 
 
3. Elaborar documentos, 
planilhas, apresentações e 
relatórios nas atividades de 
logísticas. 
 
 
 
 
 
4. Produzir elementos para 
construção de um blog em uma 
organização logística 

1. Pesquisar novas ferramentas 
e aplicativos de informática para 
a área. 
 
 
2.1. Utilizar aplicativos de 
informática gerais e específicos 
para gerenciamento das 
atividades na área. 
2.2. Usar equipamentos, 
acessórios e sistemas 
operacionais específicos para a 
área. 
 
3.1. Gerar e organizar banco de 
dados de clientes utilizando 
planilhas eletrônicas, arquivos 
de textos e tabelas dinâmicas. 
3.2. Selecionar técnicas para 
elaborar planilhas eletrônicas. 
3.3. Elaborar relatórios. 
 
 
4.1. Utilizar a Internet como 
fonte de pesquisa. 
4.2. Construir um blog 
organizacional. 
4.3. Gerenciar redes sociais com 
perfil corporativo. 
4.4. Utilizar programas de 
gerenciamento para o controle 
de produtos.  
4.5. Identificar sistemas 
operacionais, softwares e 
aplicativos úteis para a área. 

1. Fundamentos de 
equipamentos de 
processamento de informações 
 
2. Fundamentos do Sistema 
Operacional Windows e dos 
aplicativos do Pacote Office: 

· processadores de texto; 
o formatação básica; 
o organogramas; 
o desenhos; 
o figuras; 
o mala direta; 
o etiquetas 

· planilhas eletrônicas: 
o formatação; 
o fórmulas; 
o funções; 
o gráficos 

· elaboração de slides e 
técnicas de apresentação 
em Power Point; 

· banco de dados 
 
3. Gerenciamento de atividades 
da área: 

· noções de alimentação de 
informações e sistemas; 

· relatórios da área: 
o organização; 
o seleção; 
o análise dos dados; 
o elaboração; 
o apresentação 

 
4. Validação das informações 
advindas da Internet: 

· elementos para construção 
de um blog 
 

5. Gerenciamento eletrônico das 
informações, atividades e 
arquivos 
 
6. Noções de rede e sua 
eficiência operacional 
 

 Carga Horária (Horas-aula)

Teórica 00 Prática 60 Total 60 Horas-aula 
Prática em 
Laboratório 

Teórica (2,5) 00 Prática (2,5) 50 Total (2,5) 50 Horas-aula 
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I.4 – LINGUAGEM, TRABALHO E TECNOLOGIA 

Função: Interpretação e Elaboração de Textos 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Analisar textos técnicos/ 
comerciais da área de Logística, 
por meio de indicadores 
linguísticos e de indicadores 
extralinguísticos. 
 
2. Desenvolver textos técnicos 
aplicados à área de Logística, de 
acordo com normas e 
convenções específicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Pesquisar e analisar 
informações da área de 
Logística, em diversas fontes 
convencionais e eletrônicas. 
 
 
 
 
 
4. Definir procedimentos 
linguísticos que levem à 
qualidade nas atividades 
relacionadas com o público 
consumidor. 

1. Utilizar recursos linguísticos 
de coerência e de coesão, 
visando atingir objetivos da 
comunicação comercial relativos 
à área de Logística. 
 
2.1. Empregar instrumentos da 
leitura e da redação técnica, 
direcionadas à área de 
Logística. 
2.2. Identificar elementos de 
coerência e de coesão em 
artigos e documentação técnico-
administrativa relacionada à 
área de Logística. 
2.3. Aplicar modelos de 
correspondência comercial 
aplicados à área de Logística. 
 
3.1. Selecionar e usar fontes de 
pesquisa convencionais e 
eletrônicas. 
3.2. Colocar em prática 
conhecimentos e regras 
linguísticas na execução de 
pesquisas específicas da área 
de Logística. 
 
4.1. Comunicar-se com 
diferentes públicos. 
4.2. Utilizar critérios que 
possibilitem o exercício da 
criatividade e constante 
atualização da área. 
4.3. Usar a língua portuguesa 
como linguagem geradora de 
significações, que permita 
produzir textos a partir de 
diferentes ideias, relações e 
necessidades profissionais. 

1. Estudos de textos técnicos/ 
comerciais aplicados à área de 
Logística, através de: 

· indicadores linguísticos: 
o vocabulário; 
o morfologia; 
o sintaxe; 
o semântica; 
o grafia; 
o pontuação; 
o acentuação, etc. 

· indicadores extralinguísticos: 
o efeito de sentido e 

contextos socioculturais; 
o modelos 

preestabelecidos de 
produção de texto. 

 
2. Conceitos de coerência e de 
coesão aplicadas à análise e à 
produção de textos técnicos 
específicos da área de Logística: 

· ofícios; 

· memorandos; 

· comunicados; 

· cartas; 

· avisos; 

· declarações; 

· recibos; 

· carta-currículo; 

· curriculum vitae; 

· relatório técnico; 

· contrato; 

· memorial descritivo; 

· memorial de critérios; 

· técnicas de redação 
 
3. Parâmetros de níveis de 
formalidade e de adequação de 
textos a diversas circunstâncias 
de comunicação. 
 
4. Princípios de terminologia 
aplicados à área de Logística: 

· glossário com nomes e 
origens dos termos 
utilizados na área de; 

· apresentação de trabalhos 
de pesquisas; 

· orientações e normas 
linguísticas para a 
elaboração do trabalho de 
conclusão de curso. 
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5. Apresentação oral: 

· planejamento; 

· produção da apresentação 
audiovisual; 

· apresentação 
 

 Carga Horária (Horas-aula)

Teórica 40 Prática 00 Total 40 Horas-aula 
 

Teórica (2,5) 50 Prática (2,5) 00 Total (2,5) 50 Horas-aula 
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I.5 –ÉTICA E CIDADANIA ORGANIZACIONAL 

Função: Planejamento Ético e Organizacional 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Analisar o Código de Defesa 
do Consumidor, a legislação 
trabalhista, do trabalho 
voluntário, regras e 
regulamentos organizacionais 
(ética na utilização dos códigos 
de defesa, direitos, legislação e 
voluntariado). 
 
 
 
 
2. Avaliar procedimentos 
adequados a fim de promover a 
imagem organizacional (ética 
das relações institucionais, 
compreender a instituição, estar 
de acordo com a imagem 
institucional “vestir a camisa”). 
 
 
 
 
3. Pesquisar as técnicas e 
métodos de trabalho em equipe, 
valorizando a cooperação, a 
iniciativa, ética e autonomia no 
desempenho pessoal e 
organizacional (ética das 
relações do trabalho em equipe, 
relacionamento e comunicação). 
 
 
 
 
4. Listar a importância da 
responsabilidade social e 
sustentabilidade na formação 
profissional e ética do cidadão 
(ética no desenvolvimento da 
responsabilidade social, 
sustentabilidade e cidadania na 
área de atuação). 

1.1. Utilizar a legislação 
trabalhista e o Código de Defesa 
do Consumidor nas relações 
empregador/empregado e 
consumidor/fornecedor. 
1.2. Atuar respeitando os limites 
estabelecidos pelas leis e 
códigos de ética profissional. 
1.3. Aplicar legislação, incentivar 
e participar de programas de 
trabalho voluntário. 
 
2.1. Promover a imagem da 
organização. 
2.2. Executar criticamente os 
procedimentos organizacionais. 
2.3. Propagar a imagem da 
instituição, percebendo ameaças 
e oportunidades que possam 
afeta-la e os procedimentos de 
controle adequados a cada 
situação. 
 
3.1. Usar técnicas de relações 
profissionais no atendimento ao 
cliente, fornecedor, parceiro, 
empregador e concorrente. 
3.2. Conduzir e/ ou coordenar 
equipes de trabalho. 
3.3. Valorizar e encorajar as 
manifestações de diversidades 
cultural e social. 
3.4. Respeitar as diferenças 
locais, culturais e sociais. 
 
4.1. Identificar e respeitar os 
direitos humanos. 
4.2. Desenvolver projetos (de 
responsabilidade social e/ ou 
sustentabilidade na área). 
4.3. Realizar procedimentos (de 
responsabilidade social e/ ou 
sustentabilidade na área)     
corretos para descartes de 
resíduos. 
4.4. Empregar metodologia (de 
responsabilidade social e/ ou 
sustentabilidade na área 
logística). 

1. Conceito do código de Defesa 
do Consumidor 
 
2. Fundamentos de legislação 
trabalhista e Legislação para o 
Autônomo 
 
3. Normas e comportamentos 
referentes aos regulamentos 
organizacionais 
 
4. Imagem pessoal e 
institucional 
 
5. Definições de trabalho 
voluntário: 

· Lei Federal 9.608/98 e 
10.748/10; 

· Lei Estadual nº 10.335/99; 

· Deliberação CEETEPS nº 
01/2004 

 
6. Definições e técnicas de 
trabalho em equipe, chefia e 
autonomia; atribuições e 
responsabilidades 
 
7. Código de ética nas empresas 
da área de logística 
 
8. Cidadania na área de 
Logística: 

· relações pessoais e do 
trabalho. 

 
9. Fundamentos da ética 
profissional aplicados ao curso 
de Técnico em Logística: 

· princípio na construção de 
organizações sociais na 
área de Logística 

 
10. Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, Convenções 
e Direitos Humanos no Brasil 
 
11. Diversidade cultural: 

· cultura; 

· grupo étnico; 

· religião; 

· vestimenta; 

· alimentação. 
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12. Diversidade social: 

· homofobia; 

· bulling; 

· drogas licitas; 

· drogas ilícitas; 

· inclusão social 
 
13. Procedimentos 
ecologicamente corretos para a 
área de Logística 
 

 Carga Horária (Horas-aula)

Teórica 40 Prática 00 Total 40 Horas-aula 
 

Teórica (2,5) 50 Prática (2,5) 00 Total (2,5) 50 Horas-aula 
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I.6 – INGLÊS INSTRUMENTAL 

 Função: Interpretação e Elaboração de Textos 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Usar a língua inglesa como 
instrumento de acesso à 
informação e comunicação 
interpessoal. 
 
2. Analisar, interpretar e aplicar 
os recursos expressivos da 
linguagem, relacionando texto/ 
contexto, conforme sua 
natureza, função, organização e 
condição de criação e 
desenvolvimento de software. 
 
 
 
 
 
 
 
3. Entender as tecnologias da 
informação e comunicação como 
meios ou instrumentos que 
possibilitem a construção de 
conhecimentos. 
 

1.1. Comunicar-se oralmente e 
ou por escrito na língua inglesa. 
1.2. Selecionar estilos e formas 
de comunicar-se ou expressar-
se adequadas a cada situação. 
 
2.1. Empregar critérios e aplicar 
procedimentos próprios da 
análise, interpretação e crítica 
de documentos de natureza 
específica. 
2.2. Comparar e relacionar 
informações contidas em textos. 
2.3. Interpretar textos e 
discursos reconhecendo, nas 
diferentes formas de expressão, 
as intenções e valores implícitos 
nas mensagens. 
 
3.1. Utilizar sites da Internet 
como instrumento de acesso a 
conteúdo técnico para pesquisa. 
 
3.2. Articular conhecimentos da 
língua inglesa de forma 
interdisciplinar. 
 
3.3. Compreender informações, 
códigos, ideias e palavras 
considerando as características 
do desenvolvimento de 
softwares. 

1. Listening: 

· compreensão auditiva 
através de diversas 
situações cotidianas 

 
2. Speaking: 

· manifestação da opinião, 
debates e discussões sobre 
diferentes situações e 
assuntos abordados 

 
3. Reading: 

· textos de linguagem verbal, 
visual e enunciados para 
leitura e interpretação; 

· prática das estratégias de 
leitura 

 
4. skimming: 

· leitura rápida visando à 
compreensão global do texto 

 
5. scanning: 

· leitura rápida visando a 
busca de informações 
pontuais, etc 

 
6. Writing: 

· Prática de produção escrita 
 
7. Grammar Focus: 

· exploração dos aspectos 
linguísticos contextualizados 

   

 Carga Horária (Horas-aula)

Teórica 40 Prática 00 Total 40 Horas-aula 
 

Teórica (2,5) 50 Prática (2,5) 00 Total (2,5) 50 Horas-aula 
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I.7 – GESTÃO DE PESSOAS 

 Função: Planejamento e Controle de Recursos Humanos 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Analisar o processo de 
pesquisa, recrutamento e 
seleção de pessoas, bem como, 
instrumentos, dados e meios 
necessários.  
 
2. Interpretar os conceitos e 
objetivos da gestão de pessoas.  
 
 
 
3. Identificar formas como se 
administram talentos e o capital 
intelectual nas organizações.  
 
 
4. Avaliar a política e as ações 
de recursos humanos para 
programas de incentivos.  
 
5. Compreender a cultura 
organizacional das empresas.  
 
6. Entender as técnicas de 
desenvolvimento organizacional.  
 

1.1. Relacionar os princípios que 
norteiam as ações na busca de 
profissionais.  
 
 
 
2.1. Aplicar procedimentos para 
recrutamento de pessoal e 
acompanhar as etapas do 
processo de seleção.  
 
3.1. Elaborar cálculos de hora 
extra, auxílio saúde, 
periculosidade, insalubridade, 
entre outros. 
 
4.1. Listar os conceitos e 
objetivos na gestão de pessoas.  
 
 
5.1. Utilizar os meios de integrar 
pessoas nas organizações. 
 
6.1. Identificar ações para verificar 
a criatividade, liderança e 
participação no desempenho das 
atividades realizadas.  
6.2. Definir os métodos de 
desenvolvimento de pessoas.  
6.3. Conduzir ações para preparar 
as pessoas na execução de 
tarefas peculiares à sua 
organização despertando a 
consciência ambiental. 
6.4. Relacionar os elementos que 
permitem visualizar a cultura 
organizacional, bem como indicar 
as características adequadas à 
gestão de pessoas. 
6.5. Acompanhar as novas 
tendências na gestão de pessoas, 
no cenário mundial.  
6.6. Detectar os mecanismos na 
administração de talentos e o 
capital intelectual nas 
organizações.  
6.7. Definir os métodos de 
programas de incentivo. 

 

1. A importância da área de 
Gestão de Pessoas 
  
2. Técnicas de recrutamento, 
seleção e treinamento de 
pessoal. 
 
3. Rotinas de Departamento de 
Pessoal 
 
4. Cargos e Salários (C&S). 
 
5. Plano de Carreiras (PC).  
 
6. Administração de Talentos 
Humanos e do Capital 
Intelectual 
 
7. As mudanças e 
transformações no cenário 
mundial 
 
8. Programas de incentivos ao 
desempenho 
 
9. Cultura Organizacional.  
 
10. Desenvolvimento de 
Pessoas e de Organizações 
 
11. Avaliação de desempenho 
(AD) 
 
12. Benefícios Sociais e 
Qualidade de vida no trabalho 
 

 Carga Horária (Horas-aula)

Teórica 60 Prática 00 Total 60 Horas-aula 
 

Teórica (2,5) 50 Prática (2,5) 00 Total (2,5) 50 Horas-aula 
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I.8 – CÁLCULOS FINANCEIROS E ESTATÍSTICOS 

Função: Operações Financeiras 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Analisar dados relacionados à 
matemática financeira. 
 
 
 
 
 
 
2. Identificar a relação entre as 
políticas financeiras e a 
execução financeira no 
processo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Interpretar resultados 
estatísticos de acordo com cada 
método estudado. 

1.1. Efetuar cálculos 
matemáticos de juros simples, 
juros composto, capital, valor 
presente, valor futuro, 
descontos, etc. 
1.2. Utilizar resultados 
estatísticos. 
 
2.1. Levantar informações 
quantitativas e financeiras sobre 
o desempenho do mercado, 
produtos, custos e demais 
dados; visando apoiar o 
processo de estudos 
mercadológicos e econômicos. 
2.2. Organizar informações e 
comparar dados dos estudos 
com dados reais, preparando 
base para análise pelas funções 
especializadas da empresa. 
2.3. Usar técnicas de manuseio 
de calculadora financeira. 
 
3.1. Fazer cálculos e construir 
tabelas. 
3.2. Elaborar gráficos. 
3.3. Produzir relatórios sobre os 
resultados das pesquisas de 
desempenho do mercado. 

1. Regra de três simples e 
composta 
 
2. Fases do método estatístico: 

· coleta de dados; 

· apuração dos dados; 

· análise dos resultados. 
 
3. População e amostragem 
 
4. Dados absolutos e dados 
relativos. 
 
5. Sistemas de crédito e 
cobrança: 

· juros simples; 

· juros compostos; 

· descontos comercial; 

· juros compostos; 

· empréstimos (sistemas de 
amortização); 

· montante, capital acumulado 
e valor futuro (F) 

 
6. Matemática Financeira: 
amortização, depreciação, 
descontos, rendas e câmbio: 

· as porcentagens; 

· índices econômicos; 

· os coeficientes; 

· as taxas 
 
7. Gráficos estatísticos: 

· curvas, barras e setores.  
 
8. Medidas de posição: 

· média aritmética; 

· a moda; 

· a mediana; 

· desvio padrão 
 
9. Estudo da Probabilidade: 

·  Média Aritmética 
 

 Carga Horária (Horas-aula)

Teórica 100 Prática 00 Total 100 Horas-aula 
 

Teórica (2,5) 100 Prática (2,5) 00 Total (2,5) 100 Horas-aula 

 


