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CONTABILIDADE
O profissional de 

Profissional responsável pela área financeira, econômica 

e patrimonial das empresas, o contador é um profissional 

indispensável em qualquer tipo de organização. Ele está 

presente em todas as transações da empresa, desde a 

sua abertura até o encerramento de suas atividades.

Além de atuar no cenário econômico, o contador pode 

trabalhar em diversos ramos, como por exemplo, asses-

soria, docência contábil, auditoria (independente, interna 

ou externa), pericia contábil (agente fiscal de tributos), 

entre outros.

Hoje, o contador está imerso no processo de globalização, 

assim pode acompanhar negociações nos mais diferentes 

ambientes culturais, compreendendo valores de compor-

tamento de diferentes países, bem como habilidade para 

se adaptar a diferentes modelos de administração.



DESENVOLVENDO 
COMPETÊNCIAS
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Além de conhecer a teoria da contabilidade, legislação e 

códigos tributários, se faz necessário que o profissional 

dessa área também domine outras habilidades como in-

formática, aplicação, análise, síntese e avaliação. Essas 

qualificações asseguram uma gestão organizada e efici-

ente.

Na Faculdade JK, o aluno aprende a interpretar e desen-

volver o pensamento crítico, competência essencial para 

nortear o contador em decisões futuras de um negócio.

Desenvolvendo 
Competências



ÁREA DE ATUAÇÃO
Desenvolvendo 
Competências



05

Área de 
Atuação

Profissional responsável pela área financeira, econômica 

e patrimonial das empresas, o contador é um profissional 

indispensável em qualquer tipo de organização. Ele está 

presente em todas as transações da empresa, desde a 

sua abertura até o encerramento de suas atividades.

Além de atuar no cenário econômico, o contador pode 

trabalhar em diversos ramos, como por exemplo, asses-

soria, docência contábil, auditoria (independente, interna 

ou externa), pericia contábil (agente fiscal de tributos), 

entre outros.

Hoje, o contador está imerso no processo de globalização, 

assim pode acompanhar negociações nos mais diferentes 

ambientes culturais, compreendendo valores de compor-

tamento de diferentes países, bem como habilidade para 

se adaptar a diferentes modelos de administração.

A área de atuação do profissional de contabilidade é muito vasta. Engana-se quem pensa 

que sua carreira está restrita aos escritórios. O contador pode atuar em empresas, órgãos 

públicos, como autônomo e na área educacional.

Confira algumas áreas de atuação no mercado de trabalho:

EMPRESARIAL

O contador pode atuar como planejador tributário, analista financeiro, contador geral, 

auditor interno, contador de custos, contador gerencial e atuário. 

DOCÊNCIA CONTÁBIL

Caminho trilhado por muitos profissionais como professor, pesquisador, escritor e conferen-

cista. 

AUTÔNOMO

O profissional pode participar como auditor independente, consultor, empresário e perito 

contábil.

ÓRGÃOS PÚBLICOS

Grande parte dos profissionais em contabilidade aposta no serviço público, podendo atuar 

como contador público, agente ou auditor fiscal do tribunal de contas, oficial contador, 

entre outros cargos públicos. 

CARGOS ADMINISTRATIVOS

Outro ramo bastante explorado pelo profissional dessa área, onde operam como analista 

financeiro e de custos, tesoureiro, dirigente financeiro, operador de comércio exterior, 

executivo nas áreas de contabilidade, administração financeira e de pessoal e dirigente de 

empresas.



SALÁRIOS
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Dependendo da experiência profissional e cargo ocupado, o contador pode 

receber até R$ 26.000,00 por mês.

Já o Analista Contábil Júnior recebe entre R$ 3.500,00 a R$ 4.200,00.

Os salários de um Analista Contábil Sênior em pequenas e médias em-

presas, podem variar entre R$ 4.500,00 e R$ 7.000,00. Em uma grande 

empresa, os salários giram em torno de R$10.000,00.

O Coordenador Contábil/Fiscal de pequenas e médias empresas re-

cebem em torno de R$ 6.000,00 e R$ 11.000,00. Em uma empresa de 

grande porte, os salários podem variar, ficando entre R$ 8.000,00 e R$ 

14.000,00.

O cargo de Gerente Contábil em pequenas e médias empresas trazem 

honorários que variam entre R$ 8.000,00 e R$ 16.000,00. Em grande 

empresas, o salário pode chegar a R$26.000,00. (HALF, 2015)

Salários
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CONHEÇA 
A REDE JK
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Ensino JK

A área de atuação do profissional de contabilidade é muito vasta. Engana-se quem pensa 

que sua carreira está restrita aos escritórios. O contador pode atuar em empresas, órgãos 

públicos, como autônomo e na área educacional.

Confira algumas áreas de atuação no mercado de trabalho:

EMPRESARIAL

O contador pode atuar como planejador tributário, analista financeiro, contador geral, 

auditor interno, contador de custos, contador gerencial e atuário. 

DOCÊNCIA CONTÁBIL

Caminho trilhado por muitos profissionais como professor, pesquisador, escritor e conferen-

cista. 

AUTÔNOMO

O profissional pode participar como auditor independente, consultor, empresário e perito 

contábil.

ÓRGÃOS PÚBLICOS

Grande parte dos profissionais em contabilidade aposta no serviço público, podendo atuar 

como contador público, agente ou auditor fiscal do tribunal de contas, oficial contador, 

entre outros cargos públicos. 

CARGOS ADMINISTRATIVOS

Outro ramo bastante explorado pelo profissional dessa área, onde operam como analista 

financeiro e de custos, tesoureiro, dirigente financeiro, operador de comércio exterior, 

executivo nas áreas de contabilidade, administração financeira e de pessoal e dirigente de 

empresas.

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.



Referências

Cosife. Disponível em: > http://www.ceap.br/materi-

al/MAT09022011123117.pdf<

HALF, Robert. Guide Salary, 2015. Disponível em >https://www.rober-

thalf.com.br/sites/roberthalf.com.br/-

files/legacy-pdfs/Robert-Half-Brasil_Guia-Salarial-2015.pdf<.
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