CURSO

PROGRAMA DE
CARGOS E SALÁRIOS
A área de Cargos e Salários tem cada vez mais relevância para as
empresas, seja pela importância da formalização e
padronização de uma estrutura de cargos e dos salários,
atendimento à requisitos legais (e-social e reforma trabalhista),
certificações de qualidade, atração e retenção de talentos,
entre outros. Por meio desta formação conheça e aplique
conceitos deste subsistema.

OBJETIVO
Capacitar os participantes possibilitando-os a implantar e administrar um
Programa de Cargos e Salários dentro das organizações. Esta formação irá
proporcionar ao participante o desenvolvimento de um olhar crítico sobre os
programas de remuneração e sua aderência com a realidade de sua empresa.

CARGA HORÁRIA: 24 horas
PROGRAMAÇÃO
- Novos Modelos Organizacionais;
- Objetivos da área de Cargos e Salários;
- Preparação para implantação do Programa;
- Conceitos da área de Cargos e Salários;
- Implantação do Programa de Cargos e Salários;
- Divulgação do programa;
- Levantamento de atividades: Métodos: Observação, Questionário, Entrevista; vantagens
e desvantagens;
- Elaboração da Descrição e Especificação de Cargo: Regras para elaboração da descrição,
Modelos de Descrição, Registro e Manutenção;
- Avaliação e Classificação de Cargos: Comissão de Avaliação, Método do Escalonamento,
Sistema de Pontos;
- Pesquisa salarial: Tipos de Pesquisa, Seleção das Empresas, Conteúdo, Tabulação e
Análise de dados;
- Estabelecimento da Estrutura Salarial: Estrutura de Cargos, Definição de Faixas salariais
- Administração e Manutenção do Programa
Conceitos
Admissão
Promoção
Novos Cargos
Política Salarial
Revisão

INSTRUTOR: ANDRÉ ALMEIDA
Administrador, Especialista em Gestão de Pessoas, Consultor em Cargos e
Salários, atua há mais de 17 anos no desenvolvimento e implantação de
sistemas de remuneração fixa, elaboração de pesquisas salariais, descrição
e especificação de cargos, implantação de programas de remuneração
variável entre outros. Possui uma ampla experiência em empresas de
grande porte de diferentes segmentos como Meios de Pagamento,
Logística, Industria, Prestação de Serviços. Atuou como docente
ministrando cursos voltados à formação e capacitação do subsistema
Cargos e Salários.

Solicite um Orçamento

Clique aqui

contato@nobil.com.br
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