
Conheça o pro�ssional
de Recursos Humanos.



Quem é o Gestor em Recursos Humanos? 
 

De acordo com Oliveira (2004), a Gestão de Pessoas é dever e parte integrante das 

funções gerenciais de toda a empresa, principalmente dos líderes. Lacombe e 

Heiltorn (2003) concordam, definindo que cabe a cada gestor da empresa a 

administração dos recursos humanos, e posicionam a equipe de recursos humanos 

como orientadores e “educadores” desses gestores para que eles, por sua vez, 

atuem como educadores de suas respectivas equipes. Cabe às organizações criar o 

espaço, estimular o desenvolvimento e a competitividade das pessoas, 

comprometendo-se com elas, respeitando-as individualmente, como diferenciais 

competitivos (DUTRA, 2002). 
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Venha para o Jk e aprenda a desenvolver a liderança latente que existe em 
você, seja a pessoa que faz a diferença por onde passa, seja um gestor em
recursos humanos!



02

• Tendo em vista, as características de Brasília e suas possibilidades de 
crescimento econômico, a FACULDADE JK  por meio do seu plano de ensino 
institucional, oferta um dos melhores cursos para o crescimento pessoal e 
profissional. Com vistas à colaboração na formação de profissionais 
qualificados e integrados à realidade de Brasília, do entorno e do país; 
oferecendo um ensino que conduza à cidadania e ao comprometimento com 
os desafios da gestão de talentos no mercado de trabalho contemporâneo. 

• Os dados abaixo demonstram que ainda existe demanda para o curso 
superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos no País, bem 
como, para toda a Educação Superior, e principalmente em Brasília, 
conhecida como a “capital das oportunidades” e um dos maiores centros 
empresariais do Brasil. 
 

Quanto ao curso superior de tecnologia em Gestão de Recursos Humanos o Brasil 
apresenta um índice de 0,62 candidatos por vaga. O quadro abaixo apresenta o 
número total de matrícula e o número total de candidatos ingressantes no curso: 

 

Ano do Censo Total de Matrícula Total de Ingressantes 
2012 157.753 97.250 

Fonte:Principais 
resultadohttp://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/encontro_nacional/2013/palestra_resultados_do_censo_da_educacao_
superior_2012.pdfs do Censo Superior de 20121. 
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Desenvolvendo competências: 

 

 avaliar as políticas das empresas/instituições públicas e privadas na gestão 
de seus funcionários e dos cargos estabelecidos; 

 compreender a dinâmica das relações entre empregados e empregadores 
nos contextos: social, político e econômico; 

 conhecer e aplicar as tecnologias da informação nos subsistemas de RH; 
 diagnosticar, elaborar, executar e acompanhar programas eficientes e 

atualizados de recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, 
remuneração e benefícios, carreira e sucessão, avaliação de desempenho, 
saúde do trabalhador, alinhados e contextualizados à cultura 
organizacional; 

 estabelecer prioridades, definir alvos, objetivos, verificar estratégias para 
sua implementação e a direção mais garantida de sucesso, por meio da 
elaboração de análise e diagnóstico para detectar conflitos e problemas; 

 estudar o planejamento de carreira, as técnicas de avaliação compatíveis 
com o desempenho dos colaboradores das organizações e seu 
desempenho no exercício do trabalho; 

 identificar as mudanças que ocorrem na organização social do trabalho; 
 interagir proativamente com setores e profissionais das demais áreas das 

organizações; 
 planejar as estratégias de RH, a partir da cultura e do ambiente 

organizacional e de negócios; 
 propor novos cargos; 
 saber entrevistar, recrutar, promover e compatibilizar o perfil dos 

candidatos às vagas existentes; 
 conhecer os princípios norteadores da legislação aplicada a gestão de 

pessoas; 
 agir de forma consciente, dentro dos princípios de responsabilidade social 

e  ambiental e étnicos/raciais. 
 
Quanto ao mercado de trabalho, no século XXI, o grande diferencial competitivo das 
organizações está em atrair e manter talentos. Equilibrando uma formação entre a 
psicologia e a administração geral, o perfil do Tecnólogo em Gestão de Recursos 
Humanos atende a uma demanda crescente no mercado por um profissional que 
conheça tanto os princípios para manter os talentos na organização quanto às 
políticas de gestão de pessoas para atingir as metas organizacionais. 
Além da atuação em organizações de médio e grande porte, o curso prepara o aluno 
para a consultoria de Recursos Humanos e para o empreendedorismo, com o 
objetivo de que o estudante tenha condições de desenvolver seu próprio negócio no 
suporte às pequenas e médias empresas. 
O curso prepara também o aluno para atuar em parcerias público-privadas, bem 
como nas instituições públicas dentro dos ditames regidos nessa esfera 
organizacional. 
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Área de atuação 
  
Quanto ao mercado de trabalho, no século XXI, o grande diferencial competitivo das 
organizações está em atrair e manter talentos. Equilibrando uma formação entre a 
psicologia e a administração geral, o perfil do Tecnólogo em Gestão de Recursos 
Humanos atende a uma demanda crescente no mercado por um profissional que 
conheça tanto os princípios para manter os talentos na organização quanto às 
políticas de gestão de pessoas para atingir as metas organizacionais. 
Além da atuação em organizações de médio e grande porte, o curso prepara o aluno 
para a consultoria de Recursos Humanos e para o empreendedorismo, com o 
objetivo de que o estudante tenha condições de desenvolver seu próprio negócio no 
suporte às pequenas e médias empresas. 
 

Estes profissionais poderão atuar no mercado de trabalho como: 
 Assistente de Recursos Humanos; 
 Analista de Recursos Humanos; 
 Gestor Estratégico de Recursos Humanos;  
 Administrador de Cargos e Salários;  
 Consultor de Recursos Humanos. 

 
Além disso, pode atuar também nas áreas de Aquisição, Manutenção e 
Desenvolvimento de Recursos Humanos e de Comportamento Organizacional. 
 
 
O curso prepara também o aluno para atuar em parcerias público-privadas, bem 

como nas instituições públicas dentro dos ditames regidos nessa esfera 

organizacional. 
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Salários  
 

Salário Médio de um Profissional de RH 

O universo de atuação do profissional de Recursos Humanos é bastante amplo e os 

salários variam muito de acordo com o cargo ocupado. 

A carreira oferece salários que, de acordo com o Guia de Profissões e Salários da 

Catho, podem ir de R$ 1 mil a R$ 28 mil. 

Veja alguns exemplos: 

Diretor de Recursos Humanos 

• Mínimo: R$ 19.000 
• Média: R$ 22.303 
• Máximo: R$ 28.000 

Gerente de Recursos Humanos 

• Mínimo: R$ 4.122 
• Média: R$ 7.591 
• Máximo: R$ 12.500 

Coordenador de Recursos Humanos 

• Mínimo: R$ 2.865 
• Média: R$ 4.521 
• Máximo: R$ 7.106 

Consultor de Recursos Humanos 

• Mínimo: R$ 1.000 
• Média: R$ 3.576 
• Máximo: R$ 8.000 

Analista de Recursos Humanos 

• Mínimo: R$ 1.690 
• Média: R$ 2.602 
• Máximo: R$ 4.101 

Supervisor de Recursos Humanos 
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O cálculo das médias salariais pagas aos empregados de quatro grandes
 setores da economia – Indústria, Comércio, Construção Civil e Serviços – 
indica que os pro�ssionais de RH são mais bem remunerados na indústria.
 Veja os valores médios pagos aos funcionários de cada setor:
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