
MÓDULO II – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO DE ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO  

II.1 ADMINISTRAÇÃO JURÍDICA  
Função: Planejamento Organizacional  

COMPETÊNCIAS  HABILIDADES  BASES TECNOLÓGICAS  
1. Diferenciar nos 
processos administrativos: 
pessoa física e/ou pessoa 
jurídica.  
2. Interpretar formas 
de contrato e compreender 
suas características.  
3. Identificar as 
características dos 
poderes Legislativo, 
Executivo e Judiciário e 
suas finalidades na 
administração.  
4. Identificar e avaliar 
os tributos pertinentes as 
diferentes esferas de 
governo (Municipal, 
Estadual e Federal).  
5. Compreender e 
analisar os direitos e 
obrigações de 
empregados e 
empregadores.  
6. Identificar e 
analisar os direitos e 
obrigações de 
fornecedores e 
consumidores.  
 

1. Aplicar 
adequadamente nos 
processos administrativos 
os direitos de pessoa física 
e jurídica.  
2. Elaborar contratos: 
social de compra, venda e 
prestação de serviços 
entre outros.  
3. Interpretar 
adequadamente o papel 
dos três poderes na 
administração.  
4. Apurar os tributos 
incidentes nas diferentes 
operações de acordo com 
a legislação vigente.  
5. Elaborar políticas 
adequadas aos 
empregados e 
empregadores de acordo 
com a legislação 
trabalhista.  
6. Criar 
procedimentos de trabalho 
para fornecedores e 
consumidores de acordo 
com padrões pré-
estabelecidos pela 
legislação vigente.  
 

1. Direito civil:  
a. pessoas físicas e 
jurídicas;  
b. obrigações;  
c. noções e modalidades 
de contratos  
 
2. Direito público:  
a. Administração Pública  
 
3. Direito tributário  
a. Tipos e Competências;  
b. Legislação Tributária 
por segmento específico  
 
4. Direito trabalhista:  
a. direitos e deveres dos 
empregados e 
empregadores  
 
5. Direito do consumidor  

 
II.2 GESTÃO AMBIENTAL  
Função: Estudos e Pesquisas  

COMPETÊNCIAS  HABILIDADES  BASES TECNOLÓGICAS  
1. Avaliar os impactos 
econômicos e sociais de 
revolução verde no meio 
ambiente.  
2. Analisar a evolução 
e processos da elaboração 
das leis ambientais.  
3. Avaliar do ponto de 
vista ambiental área 
fronteiras de 
desenvolvimento 
sustentável.  
4. Planejar a gestão 
ambiental nas empresas 
produtora de bens e 
serviços.  

1. Interpretar índices 
dos impactos da verde 
sobre o meio ambiente.  
2. Aplicar a legislação 
ambiental nas ações de 
gestão empresarial.  
3. Reconhecer áreas 
fronteiras desenvolvimento 
sustentável.  
4. Elaborar plano de 
gestão ambiental.  
5. Realizar auditorias 
internas no sistema 
integrado de gestão 
ambiental (SIGA).  
6. Interpretar 

1. A revolução verde e 
seus efeitos sobre o meio-
ambiente  
2. A evolução da 
legislação ambiental  
3. As possibilidades e 
fronteiras do 
desenvolvimento 
sustentável  
4. A gestão ambiental 
nas empresas produtora 
de bens e serviços: 
controle de inspeção, 
medição e ensaio  
5. Auditoria interna da 
qualidade  
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5. Avaliar modelos de 
gestão ambiental utilizados 
na exploração de recursos 
materiais e nos processos 
produtivos.  
6. Avaliar resultados 
de acordo com métodos e 
técnico de produção limpa.  
7. Planejar e avaliar a 
qualidade dos serviços e 
produtos de acordo a 
legislação ambiental.  
8. Planejar e avaliar a 
prática do marketing verde 
no crescimento e 
desenvolvimento da 
empresa.  
9. Avaliar os 
parâmetros técnicos legais 
da ISO 14.000.  
 

resultados.  
7. Elaborar relatórios, 
planilhas.  
8. Executar serviços 
dentro da legislação 
ambiental.  
9. Fazer o marketing 
das empresas 
preservando e respeitando 
as leis ambientais.  
10. Aplicar os legais da 
ISO 14.000.  
 

6. Métodos e técnicas 
de produção limpa  
7. A qualidade de 
produtos ecológicos  
8. O marketing verde  
9. ISO 14.000  
 

 
II.3 ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS  

Função: Planejamento Organizacional  
COMPETÊNCIAS  HABILIDADES  BASES TECNOLÓGICAS  

1. Contextualizar os 
conceitos de 
administração de 
materiais.  
2. Identificar as 
funções e os objetivos da 
administração de 
materiais.  
3. Definir planos de 
compras de materiais e 
serviços.  
4. Organizar 
informações e subsidiar o 
planejamento da 
movimentação de 
materiais e de produtos 
acabados.  
5. Identificar e 
caracterizar as fontes de 
fornecimento de materiais 
e serviços.  
6. Definir parâmetros 
para a administração de 
material publico e privado.  
7. Planejar, avaliar e 
monitorar a gestão de 
estoque de materiais.  
 

1. Aplicar os 
funcionamentos e 
conceitos da 
administração de 
materiais.  
2. Interpretar as 
funções e os objetivos da 
administração de 
materiais.  
3. Realizar compras 
de materiais e agendar a 
prestação de serviços.  
4. Utilizar técnicas 
para movimentação e 
armazenamento de 
materiais.  
5. Organizar 
atividades de previsão e 
fornecimento de materiais 
e serviços.  
6. Aplicar técnicas de 
administração de material 
público e privado.  
7. Organizar ações 
para o monitoramento do 
estoque de materiais.  
8. Elaborar planilhas 
de controle de estoque.  
 

1. Evolução e 
conceitos na administração 
de materiais  
2. Funções e objetivo 
da administração de 
materiais  
3. Administração de 
compras  
4. Movimentação e 
armazenamento de 
materiais 
5. Fontes de 
fornecimento  
6. Administração de 
material privado e publico  
7. Gestão de estoque:  
 
a. fundamentos básicos;  
b. classificação dos 
estoques;  

c. inventário, sistemas de 
controle dos materiais  
1. Seguros: tipos, 
aplicabilidade e elementos 
básicos  
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II.4. GESTÃO DE MARKETING I  
Função: Pesquisas e Estudos   

COMPETÊNCIAS  HABILIDADES  BASES TECNOLÓGICAS  
1. Identificar os efeitos 
das variáveis de preço, 
produto ou serviço, 
comunicação e distribuição 
- na formulação da 
estratégia empresarial.  
2. Compreender a 
influência das variáveis 
controláveis 
(microambiente) e 
incontroláveis 
(macroambiente) nos 
mercados.  
3. Analisar e avaliar 
as informações para definir 
o Plano de Marketing.  
4. Avaliar métodos e 
técnicas de pesquisa de 
mercado.  
5. Identificar conceito 
e aplicabilidade das 
pesquisas de mercado.  
6. Definir sistema de 
coleta de dados 
econômicos e de mercado.  
7. Identificar fontes 
impressas ou disponíveis 
por outros meios, que 
possam subsidiar 
pesquisas de mercado.  
8. Interpretar sistemas 
e métodos de organização 
do estudo e trabalho de 
pesquisa.  
9. Identificar as 
variáveis de segmentação 
de mercado de acordo 
com o comportamento do 
consumidor.  
10. Avaliar ferramentas 
e métodos de seleção de 
mercados alvo.  
 

1. Auxiliar na 
definição das variáveis de 
preço, produto ou serviço, 
comunicação e distribuição 
que a empresa irá adotar 
em sua atividade.  
2. Identificar a 
influência dos ambientes 
de marketing no 
comportamento do 
consumidor.  
3. Formular briefings 
de produtos e marcas para 
o desenvolvimento de 
ações mercadológicas  
4. Elaborar 
instrumentos adequados 
para levantamento de 
dados.  
5. Aplicar pesquisas 
de mercado, levando em 
conta o ambiente, 
sociedade e ética.  
6. Executar coleta de 
dados econômicos e de 
mercado para subsidiar o 
planejamento de marketing 
e definição de políticas.  
7. Reconhecer e 
selecionar fontes para 
realizar pesquisas de 
mercado e pesquisas de 
campo.  
8. Estudar e organizar 
o material coletado na 
pesquisa para elaboração 
do Plano de Marketing.  
9. Realizar 
segmentação de mercado 
conforme variáveis mais 
adequadas para cada 
caso.  
10. Coletar 
informações e realizar a 
seleção do mercado alvo.  
 

1. Fundamentos do 
Mix de Marketing (Os 4 
PS)  
2. Análise do 
ambiente de marketing: 
micro ambiente e macro 
ambiente; noções de 
variáveis controláveis e 
incontroláveis; definição de 
mercados  
3. SIM-Sistema de 
Informação em Marketing; 
O briefing  
4. Métodos e técnicas 
para elaboração de 
questionários, pautas e 
entrevistas, pautas para 
dinâmicas de grupos  
5. Noções de 
pesquisa de mercado 
(conceito, exigências, 
aplicabilidade, estratégias, 
ambiente, sociedade e 
ética)  
6. Processo de coleta 
de dados econômicos e de 
mercado  
7. Métodos e técnicas 
de pesquisa em fontes 
impressas ou disponíveis 
por outros meios, e de 
pesquisa de campo  
8. Sistemas e 
métodos de organização 
do estudo e trabalho de 
pesquisa  
9. Os mercados e o 
comportamento do 
consumidor: segmentação 
de mercados, 
determinantes do 
comportamento do 
consumidor  
10. Seleção do 
mercado-alvo  
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II.5. GESTÃO DE COMPETÊNCIAS I  
Função: Planejamento Organizacional  

COMPETÊNCIAS  HABILIDADES  BASES TECNOLÓGICAS  
1. Identificar os 
pressupostos teóricos e 
práticos que fundamentam 
a gestão de pessoas 
baseada em 
competências.  
2. Identificar os 
fundamentos, os objetivos, 
a estrutura no contexto 
sócioeconômico.  
3. Planejar e 
organizar as atividades 
profissionais.  
4. Identificar os 
cenários econômicos na 
área de atuação da 
organização.  
5. Compreender o 
funcionamento do sistema 
com senso crítico, 
responsabilidade e 
consciência social.  
6. Analisar e refletir 
sobre as práticas 
administrativas e seus 
impactos nas relações de 
trabalho (empresa / 
empregado).  
7. Planejar ações 
inovadoras aos ambientes 
de trabalho, visando a um 
maior comprometimento e 
a produtividade nas  
 

1. Entender o 
momento atual e preparar 
seus colaboradores para 
as mudanças do mercado.  
2. Elaborar políticas 
internas de recrutamento e 
seleção.  
3. Realizar seleções 
internas e externas na 
busca de competências.  
4. Elaborar cálculos 
de hora extra, auxilio 
saúde, periculosidade, 
insalubridade, entre 
outros.  
5. Administrar 
programas de gestão de 
pessoas buscando o 
desenvolvimento das 
competências internas e o 
aumento da produtividade 
nas organizações.  
6. Registrar a 
evolução e as 
conseqüências dos 
processos de 
desenvolvimento interno 
para planejamentos 
futuros.  
 

1. Gestão baseada 
em competências: 
evolução e estágio atual  
2. Histórico de gestão 
de pessoas e relações de 
trabalho  
3. Gestão de pessoas 
baseada em competências  
4. Definição de 
competência  
5. Modelos de ação  
6. Subsistemas de 
gestão de pessoas 
baseada em competências  
7. Recrutamento e 
seleção (R&S)  
8. Rotinas de 
Departamento de Pessoal  
9. Cargos e Salários 
(C&S)  
10. Treinamento e 
Desenvolvimento (T&D)  
11. Plano de Carreiras 
(PC)  
12. Avaliação de 
desempenho (AD)  
13. Benefícios Sociais  
 

 
II.6 GESTÃO EMPRESARIAL II  

Função: Planejamento Organizacional  
COMPETÊNCIAS  HABILIDADES  BASES TECNOLÓGICAS  

1. Compreender os 
fundamentos e a estrutura 
das estratégias gerenciais.  
2. Identificar e avaliar 
os impactos 
socioeconômicos da 
globalização.  
3. Caracterizar e 
situar a administração de 
serviços na nova 
economia.  
4. Identificar e avaliar 
ambientes de acordo com 

1. Definir e aplicar 
estratégias operacionais 
para as diferentes áreas 
organizacionais.  
2. Interpretar e 
caracterizar os impactos 
socioeconômicos da 
globalização.  
3. Coordenar ações 
de relacionamentos com o 
cliente e fornecedores.  
4. Aplicar a legislação 
de responsabilidade social.  

1. Estratégias 
Gerenciais 
Contemporâneas  
2. Transformação das 
estratégias competitivas 
em estratégias 
operacionais para os 
diferentes de organização 
e/ou áreas organizacionais  
3. Alinhamento do 
negócio com a estratégia 
definida  
4. Estratégias para 



MÓDULO II – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO DE ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO  

a legislação de 
responsabilidade social.  
 

 diferentes organizações  
5. Ferramentas de 
operacionazação das 
estratégias:  
a. definição de metas  
b. opções estratégicas  
c. planos de ação  
1. Globalização e 
seus impactos 
socioeconômicos  
2. Administração de 
serviços na nova 
economiae relacionamento 
com clientes e 
fornecedores (cliente 
interno e externo)  
3. Terceiro setor e 
responsabilidade social.  
4. O comportamento 
do consumidor  
5. Identificação de 
segmentos de mercado e 
seleção de mercador alvo  
 

 
II.7 PROCESSOS DE OPERAÇÕES CONTÁBEIS II 

Função: Operação dos Ciclos de Gestão  
COMPETÊNCIAS  HABILIDADES  BASES TECNOLÓGICAS  

1. Identificar e 
interpretar na área de 
administração os custos e 
seus princípios.  
2. Organizar processo 
de obtenção e 
classificação de dados 
referentes a custo.  
3. Avaliar 
cumprimento dos 
procedimentos de 
controles internos.  
4. Identificar os 
principais usuários das 
informações contábeis – 
formação do preço.  
 

1. Aplicar os conceitos 
e princípios dos custos.  
2. Elaborar planilhas 
de custo.  
3. Organizar contas 
de controle interno.  
4. Calcular e 
estruturar a formação de 
preço.  
 

1. Custos:  
a. conceito  
b. termologia  
2. Princípios aplicados a 
custos. 
3. Classificação dos 
custos:  
a. custo direto, indireto e 
integral  
b. custo fixo, variável e 
misto  
c. distinção entre custo e 
despesa  
 
4. Critérios de avaliação de 
materiais:  
a. Peps,  
b. Ueps  
c. custo médio  
5. Sistemas de Custeio:  
a. custo por absorção  
b. custo padrão,  
c. custo departamental e 
custo ABC  
d. custeio Variável  
e. curva ABC  



MÓDULO II – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO DE ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO  

6. Critérios de avaliação de 
estoque:  
a. inventário permanente  
b. inventário periódico  
7. Ponto de Equilíbrio:  
a. econômico  
b. financeiro  
c. contábil  
7. Formação do preço 
de venda  
 

 
II.8 PLANEJAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO  (TCC) EM 

ADMINISTRAÇÃO  
Função: Estudo e Planejamento  

COMPETÊNCIAS  HABILIDADES  BASES TECNOLÓGICAS  
1. Identificar 
demandas e situações-
problema no âmbito da 
área profissional.  
2. Propor soluções 
parametrizadas por 
viabilidade técnica e 
econômica aos problemas 
identificados.  
3. Correlacionar a 
formação técnica às 
demandas do setor 
produtivo.  
4. Identificar fontes de 
pesquisa sobre o objeto 
em estudo.  
5. Elaborar 
instrumentos de pesquisa 
para desenvolvimento de 
projetos.  
6. Constituir amostras 
para pesquisas técnicas e 
científicas, de forma 
criteriosa e explicitada.  
7. Analisar dados e 
informações obtidas de 
pesquisas empíricas e 
bibliográficas  
 

1. Selecionar 
informações e dados de 
pesquisa relevantes para o 
desenvolvimento de 
estudos e projetos.  
2. Consultar 
Legislação, Normas e 
Regulamentos relativos ao 
projeto.  
3. Classificar fontes 
de pesquisa segundo 
critérios relativos ao 
acesso, desembolso 
financeiro, prazo e 
relevância para o projeto.  
4. Aplicar 
instrumentos de pesquisa 
de campo.  
5. Registrar as etapas 
do trabalho e dados 
obtidos  
 

1. Estudo do cenário da área 
profissional  
 Características do 
setor (macro e micro 
regiões)  
 Avanços 
tecnológicos  
 Ciclo de Vida do 
setor  
 Demandas e 
tendências futuras da área 
profissional  
 Identificação de 
lacunas (demandas não 
atendidas plenamente) e 
de situações-problema do 
setor.  
 

2. Identificação e definição de 
temas para o TCC  
 Análise das 
propostas de temas 
segundo os critérios: 
pertinência, relevância e 
viabilidade.  
 

3. Definição do cronograma 
de trabalho  
4. Técnicas de pesquisa:  
- Documentação Indireta 
(pesquisa documental e 
pesquisa bibliográfica)  
- Técnicas de fichamento 
de obras técnicas e 
científicas  
- Documentação Direta 
(pesquisa de campo, de 
laboratório, observação, 
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entrevista e questionário)  
- Técnicas de estruturação 
de instrumentos de 
pesquisa de campo 
(questionários, entrevistas, 
formulários etc.)  
5. Problematização  
6. Construção de 
hipóteses  
7. Objetivos: geral e 
específicos (Para quê? e 
Para quem?  

 
 


