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LETRAS
O profissional de 

 Com foco no conhecimento da língua portuguesa, línguas 

estrangeiras e literatura, o profissional de Letras atua em diversas 

áreas relacionadas ao uso da linguagem.

 O curso oferece as opções de bacharelado e licenciatura. A 

licenciatura permite ao profissional lecionar a língua portuguesa e 

estrangeira e suas respectivas literaturas para os ensinos funda-

mental e médio e, após uma pós-graduação, também pode dar 

aulas em faculdades.

 Como bacharel, o profissional pode atuar como revisor de 

textos em editoras, assessor de empresas, em agências de publi-

cidade e propaganda e como tradutor.

 Usualmente, o profissional se especializa em um idioma mo-

derno, como inglês ou espanhol, mas também há grande procura 

pelas línguas clássicas como latim e grego.



HABILIDADES E
COMPETÊNCIAS
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Habilidades e 

Competências

 Especialização em literatura, produção de textos, tradução e 

pesquisa sobre a evolução e o uso dos idiomas, essas são algumas 

disciplinas que ocupam boa parte da grade curricular do formando 

em Letras.

 O curso tem duração de quatro anos, mas em algumas insti-

tuições de ensino, a habilitação pode chegar a cinco anos.

 Logo no início do curso, o aluno já escolhe a habilitação da 

língua estrangeira que deseja cursar. A grande maioria opta pelo 

inglês e espanhol, mas existem habilitações em línguas clássicas, 

como o latim e o grego.

 Para os beletristas – aqueles que são apaixonados por literatu-

ra e belas-letras, o curso de Letras traz grandes oportunidades 

para aprimorar seus talentos e crescer no mercado de trabalho.



MERCADO DE
TRABALHO
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Mercado de

Trabalho

 Com amplo conhecimento linguístico, o profissional de 

letras, também tem carreira sólida em salas de aulas. Do 

ensino fundamental à pós-graduação, do português ao 

idioma mais clássico, o profissional possui um vasto campo 

de atuação na área educacional.

 Mas não fique preso a ideia de que, após formado, suas 

atividades serão apenas ma área educacional. 

 A principal característica do bacharel em Letras é o 

domínio da língua portuguesa, essencial para produção de 

conteúdos, por exemplo. Além da excelência na escrita, o 

profissional de Letras também pode fazer a adequação da 

linguagem para cada tipo de leitor, isso é primordial para os 

meios de comunicação: TV, rádio, jornais.



04

 O que o profissional pode fazer?

Editoração

 Trabalhar na produção de textos, da seleção dos originais à 

tradução e padronização.

Ensino 

 Lecionar em classes de ensinos Fundamental, Médio e Superior 

(este, com pós-graduação) ou em escolas de idiomas. 

Revisão 

 Fazer a revisão ortográfica e gramatical de textos.

Tradução 

 Converter textos do português para línguas estrangeiras, ou 

vice-versa, em editoras ou agências de publicidade.

Pesquisas 

 Realizar pesquisas linguísticas e literárias do português ou de 

outros idiomas, normalmente, em instituições de ensino superior.



SALÁRIOS

SALÁRIOS
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Salários

 Para os profissionais que optam pela área educacional, o mer-

cado de trabalho oferece propostas interessantes. 

 Para professores do ensino médio, a média salarial é 

de R$ 3.250. Os melhores salários estão nas instituições 

e universidades federais, onde os docentes recebem em torno 

de R$ 10.000,00. Um Professor Titular – cargo máximo na 

carreira do magistério de nível superior – pode receber até R$ 

17.000.

 Confira a média salarial na área educacional:

Graduação: R$ 5.000

Aperfeiçoamento: R$ 5.419

Especialização: R$ 5.776

Mestrado: R$ 7.125

Doutorado: R$ 10.208

 Já quem deseja trabalhar com editoração, produção e revisão 

de conteúdos, o profissional pode receber entre R$ 6.000 

e R$ 8.000 em empresas e agências de pequeno a médio porte. 



CONHEÇA 
A REDE JK
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Rede de

Ensino JK

 Educar é muito mais do que alfabetizar, é construir pontes para 

oportunidades.

 Com o objetivo de preparar os alunos do antigo ensino supletivo para 

ingressar no ensino superior, nasceu a Rede de Ensino JK.

 A história da Rede de Ensino JK se funde com a de Brasília e de seus 

cidadãos. Após ser fundada em 1972, adquiriu sua maioridade jurídica em 

1999, quando inaugurou a Faculdade Juscelino Kubitschek.

 Com meio século de tradição na área educacional, a Rede de Ensino 

Juscelino Kubitschek é marcada pelo seu corpo docente formado por 

mestres e doutores e por uma grande estrutura onde nossos alunos aliam 

a teoria à prática.

 O nosso objetivo é preparar os alunos para serem referências no 

mercado de trabalho.

 

 “Educação é isso: transformar pessoas e multiplicar felicidades.”

Professor Claudio Vieira Baptista, diretor presidente.
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http://www.guiadacarreira.com.br/salarios/

http://www.mec.gov.br/

Referências



Faculdade JK 

Saiba mais no site:
www.rededeensinojk.com.br


