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MÓDULO III – Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de TÉCNICO EM 

FINANÇAS 

III.1 – GESTÃO DE ATIVIDADES FINANCEIRAS 

Função: Gestão de Atividades Financeiras 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Analisar índices e projeções 
financeiras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Interpretar a importância do 
papel da controladoria e do 
controller na gestão da 
organização. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Estabelecer relações entre 
dados e informações produzidos 
por planilhas eletrônicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Organizar e manipular as 
informações à luz da auditoria 
interna. 
 
 
 

1.1. Efetuar cálculos de índices 
financeiros. 
1.2. Identificar resultados dos 
indicadores financeiros. 
1.3. Identificar características de 
balanços patrimoniais e DREs. 
1.4. Identificar e aplicar os vários 
índices e indicadores utilizados e 
aplicados nas Técnicas de 
Análise de Balanço. 
1.5. Elaborar relatórios sobre o 
desempenho econômico/ 
financeiro da empresa à luz das 
Técnicas de Análise de Balanço. 
 
 
2.1. Identificar as principais 
funções da controladoria e do 
controller, na gestão 
organizacional. 
2.2. Identificar o desempenho da 
empresa através dos controles, 
elementos e informações 
gerados pelos relatórios 
gerenciais. 
2.3. Identificar os indicadores de 
desempenho dentro das 
variáveis internas e externas, 
cooperando assim, no 
planejamento estratégico e 
operacional da empresa no curto 
e longo prazo. 
 
 
3.1. Realizar lançamentos e 
acessos de dados e 
informações. 
3.2. Utilizar técnicas de 
referência cruzada entre dados e 
informações. 
3.3. Executar cálculo de 
planilhas em Excell (avançado) e 
softwares similares. 
 
 
4.1. Classificar/ selecionar 
documentos para montar 
dossiês passíveis de auditoria. 
4.2. Conferir os dossiês 
existentes na instituição. 
 

1. Índices financeiros de 
liquidez, rentabilidade, 
econômicos e estrutura de 
endividamento de capital na 
análise e diagnóstico financeiro 
da empresa: 
 estrutura das 

demonstrações contábeis; 
 análise econômica 

financeira: 
o conceito, importância, 

análise e interpretação 
 indicadores de imobilização; 
 indicadores de 

endividamento; 
 indicadores econômicos; 
 indicadores financeiros; 
 estudo da necessidade 

líquida de capital de giro; 
 tesouraria; 
 cálculo e análise de prazo 

médio 
 
 
2. Origem da controladoria: 
 evolução histórica; 
 o papel da controladoria; 
 organização em um contexto 

sistêmico; 
 criação de valor 

 
 
3. Funções da controladoria: 
 principais funções da 

controladoria; 
 características da função 

controller; 
 qualificação do controller 

 
 
4. Funções e controles: 
 controles como elementos 

de proteção das 
organizações; 

 gestão das informações nas 
organizações 

 

5. Avaliação de desempenho da 
controladoria: 
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5. Sistematizar informações e 
características das modalidades 
de seguro. 
 

 
5.1. Utilizar técnicas para captar 
novos clientes e de manutenção 
de clientes (renovação de 
seguros). 
5.2. Prestar atendimento ao 
cliente após ocorrência de 
sinistro. 
5.3. Colher documentos para 
processo de sinistro. 
5.4. Intermediar contato e 
transações entre seguradora e 
cliente. 
 

 tipos de indicadores; 
 modelos de avaliação de 

desempenho; 
 planejamento e controle 

orçamentário estratégico de 
curto e longo prazo 

 
 
6. Mapeamento de dados: 
 planilha financeira; 
 Excell (avançado) e 

softwares similares; 
 planilha eletrônica 

 
 
7. Auditoria interna em 
instituições financeiras 
 
 
8. Modalidades de seguro 
comercializado em instituições 
financeiras: 
 noções de contratos de 

seguros; 
 procedimento de aviso de 

sinistro; 
 atendimento a clientes: 

o emissão de guia de 
endossos, atualização 
de cadastro e prêmio de 
seguro 

 

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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III.2 – EMPREENDEDORISMO NA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 

Função: Concepção, Viabilização e Organização 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Analisar o contexto 
socioeconômico e político tendo 
em vista a prática 
empreendedora e a área 
Financeira. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Avaliar pesquisas de mercado 
de trabalho para detectar 
demandas da área Financeira. 
 
 
 
 
 
3. Identificar e avaliar 
oportunidades de mercado, 
avaliando os potenciais 
concorrentes, consumidores e 
fornecedores na área 
Financeira. 
 
 
 
4. Planejar, monitorar e avaliar 
projetos no âmbito dos negócios 
de empresas da área Financeira. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Selecionar entidades para 
apoio às práticas administrativas 
nas empresas de pequeno, 
médio e grande porte. 
 

1.1. Identificar ações alternativas 
ao emprego formal que 
possibilitem a geração e o 
aumento de renda. 
1.2. Relacionar alternativas 
viáveis de fonte de renda de 
acordo com o mercado 
globalizado. 
1.3. Identificar mercados e 
nichos potenciais. 
1.4. Identificar oportunidades de 
negócios. 
1.5. Aplicar os princípios de 
empreendedorismo e 
intraempreendedorismo. 
 
 
2.1. Realizar pesquisa de 
mercado de trabalho. 
2.2. Identificar as demandas do 
mercado de trabalho. 
2.3. Aplicar dados estatísticos na 
análise de mercado de trabalho. 
 
 
3.1. Acompanhar as tendências 
de mercado identificando 
oportunidades para novos 
projetos. 
3.2. Identificar os potenciais 
concorrentes, consumidores e 
fornecedores. 
 
 
4.1. Articular e executar o plano 
de negócio no âmbito legal e 
operacional. 
4.2. Implementar ações 
adequadas às características da 
organização. 
4.3. Analisar estratégias dos 
negócios, buscando manter-se 
alinhado aos desejos dos 
clientes. 
4.4. Estabelecer objetivos e 
ações para serem implantados a 
longo, médio e curto prazo. 
 
 
5. Identificar instituições de 
apoio às empresas de pequeno, 
médio e grande porte. 
 

1. Contexto socioeconômico e 
político: 
 empregabilidade, o desafio 

do fim do emprego; 
 necessidade de uma nova 

mentalidade; 
 características do 

empreendedor; 
 necessidades do 

empreendedor; 
 empreendedor e suas 

habilidades; 
 valores do empreendedor; 
 empreendedorismo na área 

Financeira; 
 intraempreendedorismo; 
 networking 

 
 
2. Empresa e sociedade: 
 a empresa financeira de 

pequena dimensão; 
 visão dos empresários e o 

processo evolutivo das 
empresas financeiras; 

 modelo funcional; 
 personalidade do 

empreendedor; 
 ciclo de vida das empresas 

financeiras; 
 inter-relações dos fatores de 

sucesso 
 
 
3. Planejamento do negócio: 
 negócio; 
 metodologia de projeto de 

produto e serviço; 
 valor agregado; 
 finanças e custos: 

o determinação de preços; 
o orçamentação 

 plano de negócios: 
o estabelecimento de 

metas; 
o clientes – busca de 

oportunidades no 
mercado; 

o descrição dos produtos 
ou serviços; 

o análise dos 
concorrentes; 
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o localização; 
o métodos de marketing; 
o necessidades de 

pessoal; 
o desenvolvimento de 

fornecedores; 
o viabilidade econômica/ 

financeira; 
o benchmarking 

 
 
4. Constituição de empresas: 
 introdução e conceitos 

preliminares e passos para 
registrar uma empresa; 

 forma jurídica das empresas; 
 contrato social; 
 microempresa: 

o conceito; 
o enquadramento; 
o legislação e declaração; 
o nome comercial e a 

marca; 
o inscrições, registros e 

autorizações diversas; 
o aspectos tributários e 

trabalhistas 
 

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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III.3 – GESTÃO DE COMPETÊNCIAS NA ÁREA FINANCEIRA 

Função: Planejamento Organizacional 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Identificar os pressupostos 
teóricos e práticos que 
fundamentam a gestão de 
pessoas baseados em 
competências. 
 
 
 
 
 
2. Identificar os fundamentos, os 
objetivos, a estrutura no 
contexto socioeconômico. 
 
 
 
 
 
3. Identificar os cenários 
econômicos na área de atuação 
da organização. 
 
 
 
4. Planejar ações inovadoras 
aos ambientes de trabalho, 
visando a um maior 
comprometimento e à 
produtividade nas organizações. 
 

1.1. Planejar e organizar as 
atividades profissionais. 
1.2. Participar da implementação 
de políticas internas de 
recrutamento e seleção. 
1.3. Realizar seleções internas e 
externas na busca de 
competências. 
 
 
2. Atuar em programas de 
gestão de pessoas buscando o 
desenvolvimento das 
competências internas e o 
aumento da produtividade nas 
organizações. 
 
 
3. Registrar a evolução e as 
consequências dos processos 
de desenvolvimento interno para 
planejamentos futuros. 
 
 
4.1. Gerenciar o trabalho de 
equipes em instituições 
financeiras, visando também à 
inclusão de pessoas com 
deficiência. 
4.2. Organizar equipes de 
trabalho em instituições 
financeiras. 
 

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 baseadas em 
competências 
 
7. Recrutamento e seleção 
(R&S) 
 
8. Cargos e salários (C&S) 
 
9. Treinamento e 
desenvolvimento (T&D) 
 
10. Plano de carreiras (PC) 
 
11. Avaliação de desempenho 
(AD) 
 
12. Benefícios sociais 
 
13. Gestão do trabalho de 
pessoas com deficiência 
 
14. Administração eficaz do 
tempo 
 
15. Estratégias de trabalho em 
equipe 
 

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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III.4 – ANÁLISE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

Função: Pesquisas e Estudos 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Avaliar os meios, estrutura, 
garantias e aprovações de 
créditos para decisões, mas 
acertadas nas negociações 
financeiras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Desenvolver critérios de 
avaliação de análise dos 
projetos de financiamentos 
desenvolvidos no Brasil. 
 
 
 
 
 
 
 
3. Interpretar as melhores 
opções de investimentos às 
empresas oferecidas no Brasil. 
 

1.1. Identificar os diversos meios 
de créditos e seus componentes 
essenciais. 
1.2. Compilar a estrutura de 
comitês de créditos. 
1.3. Identificar demonstrações 
financeiras. 
1.4. Pesquisar os diversos 
sistemas de garantias de 
créditos. 
1.5. Associar as regras de 
aprovação de créditos. 
 
 
2.1. Analisar as fontes de 
financiamentos e os principais 
critérios de análise utilizados. 
2.2. Comparar os tipos de 
financiamentos, mas vantajosos 
ao projeto. 
2.3. Aplicar regras de taxa, risco 
e garantias nos projetos de 
financiamentos. 
 
 
3.1. Identificar as origens e tipos 
de investimentos oferecidos no 
país. 
3.2. Realizar as taxas de juros e 
sua estrutura. 
3.3. Avaliar importância dos 
fluxos de caixa e investimentos 
iniciais necessários nas 
decisões de investimentos. 
3.4. Calcular os métodos de 
análise de investimentos. 
3.5. Identificar projetos de 
investimentos e decisões de 
investimentos sob restrições de 
capital. 
 

1. Análise de crédito: 
 os cincos “C” do crédito: 

o caráter, capacidade, 
capital, cadastro e 
condições 

 limites de créditos: 
o pessoa jurídica, física, 

massificado e produtor 
rural 

 comitês de créditos: 
o alçadas individuais, 

comitês e superiores 
 análises de demonstrações 

financeiras; 
 garantias em operações de 

créditos: 
o aspectos gerais, 

garantias fidejussórias 
ou pessoais, aval, 
fiança, penhor, caução, 
alienação fiduciária e 
hipoteca 

 processo de aprovação de 
risco e créditos: 
o empréstimos, finanças, 

monitoramento, 
manutenção e 
cobranças das 
transações 

 
 
2. Análise de financiamentos: 
 fontes de financiamentos; 
 financiamentos por recursos 

próprios; 
 principais critérios de 

análises de financiamentos; 
 tipos de financiamentos de 

curto e longo prazo: 
o BNDS, Capital de Giro, 

FINAME, Recurso 
Exterior, Debêntures, 
Arrendamento Mercantil, 
Leasing Financeiro e 
outros 

 financiamentos de empresas 
no Brasil; 

 financiamentos por recursos 
de terceiros; 

 taxas, riscos e garantias 
 
 
3. Análise de investimentos: 
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 origem das propostas de 
investimentos e tipos de 
investimentos; 

 formação de taxa de juros 
no mercado e estrutura de 
termos das taxas de juros; 

 relevância dos fluxos de 
caixa nas decisões de 
investimentos, investimento 
inicial, fluxos operacionais 
de caixa e mensuração dos 
fluxos de caixa para as 
decisões de investimentos; 

 métodos de análise de 
investimentos: 
o período de playback, 

valor presente líquido 
(NPV), taxa interna de 
retorno (IRR) e índices 
de lucratividade (IL) 

 análise de projetos 
independentes e 
mutuamente excludentes; 

 decisões de investimentos 
sob restrições de capital 

 

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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III.5 – CONTABILIDADE BANCÁRIA 

Função: Pesquisas e Estudos 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Avaliar as normas de 
supervisão bancária 
internacional, origem e objetivos 
no controle do equilíbrio 
financeiro nacional. 
 
 
2. Pesquisar a formação da 
Estrutura Financeira do Brasil, 
seus órgãos reguladores, 
legislação nacional e 
organização. 
 
 
3. Comparar as diversas 
instituições financeiras do Brasil 
e suas funções. 
 
 
4. Organizar os lançamentos 
contábeis por meio do método 
de partidas dobradas do banco 
comercial. 
 
 
5. Associar e identificar a 
estrutura das demonstrações 
contábeis obrigatórias aos 
bancos comerciais. 
 

1. Identificar as bases legais da 
formação e supervisão das 
instituições financeiras e sua 
origem. 
 
 
 
2. Identificar a estrutura, órgãos 
reguladores e legislação do 
sistema financeiro nacional e a 
organização do sistema 
bancário. 
 
 
3. Pesquisar os diversos tipos de 
instituições financeiras 
nacionais. 
 
 
4. Registrar os lançamentos 
contábeis específicos dos 
bancos comerciais por meio do 
método de partidas dobradas. 
 
 
5. Identificar a estrutura das 
demonstrações contábeis com 
base nas novas normas 
contábeis brasileiras e 
harmonização das leis da IFRS 
internacional. 
 

1. As instituições financeiras: 
 origens, objetivos e fins; 
 instituições financeiras 

bancárias e não bancárias; 
 Comitê de Supervisão 

Bancária de Basiléia I e II 
 
 
2. Estrutura do sistema 
financeiro nacional: 
 órgãos normativos; 
 Legislação Bancária 

Brasileira – Lei 4.595/64; 
 sistema distribuidor de 

títulos e valores mobiliários; 
 organização de bancos 

 
 
3. Bancos especializados: 
 bancos de fomento; 
 bancos populares; 
 caixas econômicas; 
 bancos de aceite financeiro; 
 bancos imobiliários; 
 bancos de investimentos; 
 bancos comerciais; 
 bancos múltiplos 

 
 
4. Registros contábeis das 
operações de bancos 
comerciais: 
 constituição do banco; 
 depósitos; 
 descontos; 
 empréstimos em conta 

corrente; 
 recebimentos de tributos e 

similares; 
 custódia de valores; 
 ordens de pagamentos; 
 depreciação, amortização e 

provisões; 
 operações de câmbio; 
 arrendamento mercantil; 
 outros eventos contábeis 

 
 
5. Demonstrações contábeis 
legais, base novas normas 
contábeis com base do IFRS 
internacional: 
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 balanço semestral: 
o apuração de resultado 

 balanço da matriz: 
o incorporação dos 

resultados das agências 
e balanço geral 

 demonstração de resultado 
do exercício; 

 demonstração de fluxo de 
caixa 

 

Carga Horária (Horas-aula) 

Teórica 00 Prática 40 Total 40 Horas-aula 
Prática em 
Laboratório 

Teórica (2,5) 00 Prática (2,5) 50 Total (2,5) 50 Horas-aula 
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III.6 – PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL 

Função: Pesquisas e Estudos 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Interpretar o conceito histórico 
da Psicologia Organizacional e 
relacioná-lo sob a ótica da 
atuação do profissional de 
finanças. 
 
 
 
 
2. Identificar o ambiente e o 
clima organizacional. 
 
 
 
3. Estabelecer relações de apoio 
ao Sistema de recrutamento e 
seleção de pessoas na 
organização. 
 
 
4. Analisar o processo de 
estresse na conjuntura 
organizacional. 
 

1.1. Identificar o conceito da 
Psicologia Organizacional 
aplicado à área de Finanças. 
1.2. Comportar-se 
adequadamente mediante o 
perfil comportamental esperado 
à área de finanças. 
 
 
2. Definir parâmetros de trabalho 
para os diferentes grupos da 
organização. 
 
 
3. Participar de equipes no 
ambiente de trabalho 
encorajando a integração e a 
colaboração de cada membro. 
 
 
4. Relacionar variáveis 
intrínsecas do homem no 
trabalho. 
 
 
 

1. Conceito histórico da 
Psicologia Organizacional: 
 comportamento 

organizacional; 
 o homem e o mundo do 

trabalho; 
 o Eu e o Outro na relação do 

trabalho 
 
 
2. Cultura e clima organizacional 
 
 
3. Sistema de recrutamento e 
seleção: 
 treinamento; 
 avaliação de desempenho 

 
 
4. Psicopatologia do trabalho: 
 humanização e 

desumanização do homem 
no trabalho 

 

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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III.7 – DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) EM 
FINANÇAS 

Função: Desenvolvimento e Gerenciamento de Projetos 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Planejar as fases de 
execução de projetos com base 
na natureza e na complexidade 
das atividades. 
 
 
 
 
 
2. Avaliar as fontes de recursos 
necessários para o 
desenvolvimento de projetos. 
 
 
 
 
 
 
 
3. Avaliar a execução e os 
resultados obtidos de forma 
quantitativa e qualitativa. 
 

1.1. Consultar catálogos e 
manuais de fabricantes e de 
fornecedores de serviços 
técnicos. 
1.2. Comunicar ideias de forma 
clara e objetiva por meio de 
textos e explanações orais. 
 
 
2.1. Correlacionar recursos 
necessários e plano de 
produção. 
2.2. Classificar os recursos 
necessários para o 
desenvolvimento do projeto. 
2.3. Utilizar de modo racional os 
recursos destinados ao projeto. 
 
 
3.1. Verificar e acompanhar o 
desenvolvimento do cronograma 
físico-financeiro. 
3.2. Redigir relatórios sobre o 
desenvolvimento do projeto. 
3.3. Construir gráficos, planilhas, 
cronogramas e fluxogramas. 
3.4. Organizar as informações, 
os textos e os dados, conforme 
formatação definida. 
 

1. Referencial teórico: 
 pesquisa e compilação de 

dados; 
 produções científicas etc 

 
2. Construção de conceitos 
relativos ao tema do trabalho: 
 definições; 
 terminologia; 
 simbologia etc 

 
3. Definição dos procedimentos 
metodológicos: 
 cronograma de atividades; 
 fluxograma do processo 

 
4. Dimensionamento dos recursos 
necessários 
 
5. Identificação das fontes de 
recursos 
 
6. Elaboração dos dados de 
pesquisa: 
 seleção; 
 codificação; 
 tabulação 

 
7. Análise dos dados: 
 interpretação; 
 explicação; 
 especificação 

 
8. Técnicas para elaboração de 
relatórios, gráficos, histogramas 
 
9. Sistemas de gerenciamento de 
projeto 
 
10. Formatação de trabalhos 
acadêmicos 
 

Carga Horária (Horas-aula) 

Teórica 00 Prática 60 Total 60 Horas-aula 
Divisão de 

Turmas 
Teórica (2,5) 00 Prática (2,5) 50 Total (2,5) 50 Horas-aula 


