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

 

- Coletar dados e fazer registros e demissões de funcionários atendendo a 
legislação pertinente; 
- Elaborar Contrato de Trabalho de maneira que atenda à Legislação e à 
dissídios de categorias; 
- Levantar dados e informações a também calcular e elaborar folhas de 
pagamento, com os mais variados eventos, inclusive os descontos pertinentes 
como INSS e IRRF; 
- Calculo e providencias quanto a regularidade do FGTS; 
- Plano de carreira, calculo rescisório e preenchimento do TRCT e normas e 
legislação pertinentes segurança do trabalho. 

 
  

Plano de Trabalho Docente – 2014 

 
Ensino Técnico 
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 II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

 Componente Curricular:  LEGISLAÇÃO SOCIAL E TRABALHISTA                                                                                                                                 Módulo:I                                                                                                                   
 

 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 

Organizar programas de 
admissão e desligamento, de 
pessoal (por demissão, 
aposentadoria, falecimento). 
 
Interpretar a legislação 
previdenciária trabalhista e 
tributária aplicável ao ciclo de 
pessoal particularmente no que 
se refere aos movimentos de 
entradas e saídas diárias, para 
elaboração da folha de 
pagamento. 
 
Interpretar a legislação e as 
normas internas e externas 
sobre a saúde e segurança no 
trabalho. 

1 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coletar dados para a 
elaboração da folha de 
pagamento, utilizando inclusive 
os formulários legais 
(trabalhistas, previdenciários e 
tributários). 
 
Elaborar relatórios contendo 
informações gerenciais e legais 
sobre pessoal e folha de 
pagamento. 
 
Utilizar aplicativos de 
informática em todas as fases do 
processo de administração de 
pessoal de conformidade com a 
legislação vigente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 

Admissão de Empregados: 
• CLT 
 
 Contrato de Trabalho: 
• tipos e características 
 
 Folha de Pagamento – cálculo 
de: 
• horas extras, adicional noturno 
e repouso semanal 
remunerado, insalubridade, 
periculosidade, gratificações 
diversas e adicionais de 
funções; 
• INSS e IRRF; 
• descontos: 
o atrasos, faltas, 
contribuições, vale 
transportes, pensão 
alimentícia 
• licenças; 
• abonos; 
• adiantamentos e férias 
 FGTS: 
• cálculo; 
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5 
 
 
6 
 
 
 
7 
 

• conectividade social 
 
 Plano de benefícios 
Complementares 
 
Rescisão de Contrato de 
Trabalho: 
• cálculo 
 
 Legislação e normas de 
saúde e segurança do trabalho 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 

 Componente Curricular: LEGISLAÇÃO SOCIAL E TRABALHISTA                                                                                                           Módulo: I 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Identificar formulários e 
elaborar folha de pagamento 
atendendo as normas e 
legislação vigente. 

Pesquisar legislação e dissídios 
de categoria pertinentes. 

Pesquisa, discussão e estudo da legislação 
pertinente e atendimento as normas 
disciplinadoras. 

 
Fevereiro/Março 

Identificar os formulários e 
confeccionar corretamente os 
contratos de trabalho, 
atendendo a legislação 
trabalhista. 

Pesquisar e analisar normas 
trabalhistas que identifiquem 
procedimentos adotados na 
contratação de pessoal. 

Sistematização de um conjunto de normas 
disciplinadoras que atendam as leis 
trabalhista para a contratação e confecção do 
contrato de trabalho. 

 
Março/Abril 

Organizar e aplicar programas 
de contração e desligamento 
de pessoal. 

Pesquisar e trabalhar com 
sistemas que atendam a norma 
trabalhistas e previdenciária. 

Desenvolver pesquisas e debates em um 
clima de comunicação oral e escrita para o 
desenvolvimento de folha de pagamento da 
forma que atenda as normas trabalhistas e 
previdenciária. 

 
Abril/Maio 

Elaborar corretamente uma 
rotina de trabalho e elaboração 
de folha de pagamento que 
venha atender legislação 
trabalhista e previdenciária.    

Organizar fases do processo de 
elaboração da folha de pagamento 
atendendo a legislação trabalhista 
e previdenciária. 

Estudos e pesquisas variadas (livros, internet, 
jornais, etc.) alem de texto, estimulando assim 
a busca pela informação e possíveis debates 
sobre organização e elaboração correta de 
uma folha de pagamento. 

 
Maio 

Identificar a legislação e 
normas regulamentadoras 
interna e externa sobre saúde 
e segurança do trabalho. 

Pesquisar e demonstra como 
seguir Normas regulamentadoras 
sobre saúde e segurança do 
trabalho. 

Elaborar relatórios e seminários abordando as 
normas regulamentadoras e a legislação que 
normaliza a segurança e saúde no trabalho. 

 
Junho 
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  IV - Plano de Avaliação de Competências 

 Componente Curricular: LEGISLAÇÃO SOCIAL E TRABALHISTA                                                                       Módulo: I 

Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) e 

Procedimentos de 
Avaliação1 

Critérios de Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

 
1. Organizar programas de 
admissão e desligamento, de 
pessoal (por demissão, 
aposentadoria, falecimento). 
 
 
 
2. Interpretar a legislação 
previdenciária trabalhista e 
tributária aplicável ao ciclo de 
pessoal particularmente no 
que 
se refere aos movimentos de 
entradas e saídas diárias, 
para 
elaboração da folha de 
pagamento. 
 
3. Interpretar a legislação e 
as 
normas internas e externas 
sobre a saúde e segurança 
no 
trabalho. 

Saber diferenciar e realizar a 
admissão e os vários tipos 
de rescisão de contrato de 
trabalho. 

 

 

Organizar e confeccionar 
corretamente uma folha de 
pagamento atendendo a 
legislação previdenciária e 
trabalhista e a legislação 
tributaria aplicável.  

 

 

Conhecer e saber como 
aplicar a legislação e normas 
de segurança do trabalho. 

Identificar através de textos 
trabalhados em sala de aula, 
as normas disciplinadoras 
sobre o sistema de admissão 
e desligamento de 
funcionários. 
 
Identificar através de estudo 
da legislação vigente a 
maneira correta de proceder 
e executar a elaboração de 
folha de pagamento, e 
também a legislação tributaria 
aplicável. 
 
 
Pesquisar e montar textos 
expondo a maneira correta 
de proceder com relação a 
legislação e normas de 
segurança e saúde do 
trabalho. 

Métodos de pesquisa a 
serem utilizados e exposição 
clara sobre os 
procedimentos adotados na 
contratação e demissão de 
funcionários. 
 
Saber expressar e empregar 
corretamente a legislação 
trabalhista, previdenciária e 
tributaria nas atividades 
desenvolvidas em sala de 
aula.  
 
 
 
Expor e aplicar corretamente 
as normas e legislação 
pertinente a saúde e 
segurança no trabalho nas 
atividades desenvolvidas em 
sala e extra sala de aula.  

Identificar e confeccionar os 
vários tipos de contrato de 
trabalho e rescisão. 
 
 
 
 
Interpretar e aplicar 
corretamente a legislação 
trabalhista e previdenciária 
vigente na elaboração da 
folha de pagamento. 
 
 
 
 
Interpretar e aplicar 
corretamente a legislação e 
normas de segurança e 
saúde do trabalho.  
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VI – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 

As atividades de recuperação serão realizadas de forma contínua e paralela, sempre que for 
diagnosticada insuficiência na apropriação de competências pelo aluno, durante o 
desenvolvimento do curso. 
A recuperação continuada acontecerá no decorrer das aulas, quando constatada a existência de 
aluno(s) demonstrando dificuldades. Será providenciado o uso de novas estratégias que 
favoreçam a aprendizagem. Estas estratégias envolverão a adoção de metodologia diversificada 
e mais adequada às dificuldades dos alunos, a ampliação de atividades de apoio, a revisão de 
aulas ou bases tecnológicas, orientação de estudos, atividades complementares de reforço e até 
mesmo o replanejamento do processo de ensino-aprendizagem. 
A recuperação paralela acontecerá em período e características diversos do funcionamento das 
aulas e será realizada mediante tarefas, pesquisas, módulos, aulas ou outras atividades 
adequadas, levadas a cabo individualmente ou em pequenos grupos, sob a coordenação e a 
supervisão do professor ou, na sua falta, por outro professor habilitado e vinculado ao 
estabelecimento de ensino. Este processo de recuperação será realizado paralela e 
concomitantemente às atividades educacionais e sem prejuízo às aulas. 

 

 

VI – Identificação: 

Nome do professor: Kleber Errera de Souza 

Assinatura:                                                                                        Data:17/02/2014 

 

VII – Parecer do Coordenador de Curso: 

Este plano de trabalho docente está de acordo com as bases tecnológicas constantes no plano 
de curso de Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de TÉCNICO EM 
CONTABILIDADE. 

 

Nome do coordenador(a):CLEBER DE OLIVEIRA 

 

Assinatura:                                                                                        Data: 07/03/2014 
 

V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Manual de Prática Trabalhista - 44ª Ed. 2010 – Editora Atlas - Autor: Oliveira, Aristeu de;  
CLT – Legislação Trabalhista e Previdenciária – Constituição Federal – 5º Edição 2004 - Editora 
Revista dos Tribunais – Organizador: Mannrich, Nelson; 
Apostila montada pelo professor; 
Matéria projetada em Slides elaborada pelo professor; 
Estudos de casos disponíveis em sites; 
Pesquisas na Internet; 
Data Show 


