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O profissional de 

O formando em Sistemas de Informação administra o 

fluxo de informações que circula em qualquer rede de 

computadores, dentro e fora da empresa.

O profissional dessa área pode atuar como docente em 

instituições de ensino e prestador de suporte técnico - 

como sistemas de armazenamento e de recuperação 

de dados,  mas sua pr inc ipa l  área de atuação é no 

desenvolvimento de software.

Nessa área o analista em Sistemas de Informação pode 

gerenciar banco de dados e criar sites, algo que exige 

criatividade e versatilidade já que cada empresa possui 

sua própria identidade e público alvo.

Empresas de diversos segmentos, seja ela de pequeno, 

médio ou grande porte, precisam do suporte do profissio-

nal em Sistemas de Informação, tornando, assim, uma 

das profissões mais procuradas no mercado de trabalho.

Sistemas de Informação
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Uma das principais características do profissional em 

Sistemas de Informação é a resolutividade. Mais do que 

identificar problemas e falhas, é preciso apresentar 

soluções tecnológicas.

 

Como administrador da direção das informações, o 

analista de sistemas precisa estar sempre atualizado 

para modernizar e agilizar os processos de comunicação 

da empresa.

A ideia é gerenciar as necessidades das organizações com 

o software adequado para suas deficiências, projetando e 

desenvolvendo sistemas funcionais para cada usuário.

Também é de sua responsabilidade administrar os 

bancos de dados e facilitar o fluxo de informações inter-

nas, cuidando dos sites e garantindo acessibilidade às 

informações disponibilizadas. 



Mercado de
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Mercado de
Trabalho
Além de cuidar do tráfego de informações e segurança dos 

dados das redes de computadores das empresas e organiza-

ções, como já vimos, o profissional da área de analise de 

sistemas pode atuar em diversas funções de uma empresa. 

Confira algumas delas:

Desenvolvimento de Softwares 

Projetar e desenvolver sistemas, bem como zelar pela 

funcionalidade de sites.

Ensino 

Lecionar em escolas de ensinos Fundamental, Médio, de nível 

técnico ou superior.

Fluxo de Informação 

Modernizar e agilizar o processo de comunicação interna e 

externa da empresa, criando e adaptando programas.
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Gerência de Projetos 

Fazer a ligação entre a administração da empresa e a área de 

tecnologia.

Suporte Técnico 

Realizar a manutenção e preservação dos sistemas, banco de 

dados e das redes de computadores, mantendo suas funcio-

nalidades.

Com o Programa Brasil Inteligente, que tem como objetivo 

dar acesso à banda larga para 95% da população, o profissio-

nal da área encontra um mercado de trabalho aquecido e em 

busca de profissionais qualificados.

Outro mercado que está em alta é o de educação a distância. 

Quase todas as instituições de ensino, sejam elas de nível 

técnico ou superior, oferecem disciplinas e cursos na modali-

dade EaD, tornando essencial o trabalho e assessoria do 

analista de sistemas para criação da plataforma de acesso 

dos alunos e professores ao curso a distância.



Salários

Uma das principais características do profissional em 

Sistemas de Informação é a resolutividade. Mais do que 

identificar problemas e falhas, é preciso apresentar 

soluções tecnológicas.

 

Como administrador da direção das informações, o 

analista de sistemas precisa estar sempre atualizado 

para modernizar e agilizar os processos de comunicação 

da empresa.

A ideia é gerenciar as necessidades das organizações com 

o software adequado para suas deficiências, projetando e 

desenvolvendo sistemas funcionais para cada usuário.

Também é de sua responsabilidade administrar os 

bancos de dados e facilitar o fluxo de informações inter-

nas, cuidando dos sites e garantindo acessibilidade às 

informações disponibilizadas. 



Uma pesquisa realizada pelo site especializado em em-

pregos, Catho, apresenta  média salarial nacional do 

profissional de Sistemas de Informação, indicando ganho 

entre R$ 2.000 e R$ 9.000.

A remuneração do profissional da área depende do tipo de 

sistema que ele desenvolve, além de fatores como porte da 

empresa e cidade onde atua.

Confira os valores para algumas colocações na área:

• Analista SAP: R$ 3.515,52

• Analista de Sistemas Delphi: R$ 3.521,05

• Analista de Sistemas Java: R$ 4.225,69

• Analista de Sistemas COBOL: R$ 4.381,38

• Analista de Sistemas Oracle: R$ 4.676,82

• Analista de Sistemas Web: R$ 4.688,49

• Analista de Sistemas .NET: R$ 5.002,67
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Já a consultoria Robert Half lista salários que variam de 

R$ 2.500 a R$ 57.000. A pesquisa foi publicada na Revista 

Exame e pontua que, com formação e experiência na área, o 

profissional pode ocupar cargos de gerência e diretoria, 

onde a remuneração chega a quase R$ 60.000.

Veja a média salarial para alguns cargos do Analista de Sistemas:

Analista de Sistemas

• Júnior: R$ 5.332,68

• Pleno: R$ 7.038,45

• Sênior: R$ 8.630,00

Analista de Sistemas Web

• Júnior: R$ 6.200,00

• Pleno: R$ 8.500,00

• Sênior: R$ 9.380,00



Conheça a 
Rede JK
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Rede de
Ensino JK
Educar é muito mais do que alfabetizar, é construir pontes para oportuni-

dades.

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 Jusceli-

no 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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www.guiadacarreira.com.br

www.mec.gov.br

www.guiadoestudante.abril.com.br

www.catho.com.br

Referências



Faculdade JK Referências

Já a consultoria Robert Half lista salários que variam de 

R$ 2.500 a R$ 57.000. A pesquisa foi publicada na Revista 

Exame e pontua que, com formação e experiência na área, o 

profissional pode ocupar cargos de gerência e diretoria, 

onde a remuneração chega a quase R$ 60.000.

Veja a média salarial para alguns cargos do Analista de Sistemas:

Analista de Sistemas

• Júnior: R$ 5.332,68

• Pleno: R$ 7.038,45

• Sênior: R$ 8.630,00

Analista de Sistemas Web

• Júnior: R$ 6.200,00

• Pleno: R$ 8.500,00

• Sênior: R$ 9.380,00

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


