
 

 

Projeto Interdisciplinar Recursos Humano  

Responsáveis: Prof. Caroline Penteado Manoel 

           Prof. Dercílio Volpi Junior 

                             Prof. Evelyn Ingrid da Costa Sarquis Pinto 

Prof. Luiz Antônio Sirpa 

Prof. Nayara Úbeda Mendes 

 

Objetivo: O objetivo do projeto é trabalhar com os alunos de forma interdisciplinar, 

facilitando o aprendizado e demonstrando as relações entre os componentes, para 

que o aluno tenha uma visão holística do curso até o segundo módulo. 

 

Justificativa: Esse projeto faz-se necessário para que os alunos possam 

compreender como um todo o processo de contratação na área de Recursos 

Humano. 

 

Metodologia: A professora Caroline que ministra o componente, Desenvolvimento 

Humano e Organizacional irá coordenar o projeto junto aos demais professores que 

ministram aulas nesse módulo. Os alunos deverão montar um processo de 

recrutamento, seleção, contratação e socialização de uma vaga de emprego. Os 

alunos serão divididos em grupo, cada grupo irá receber uma proposta para vaga de 

emprego, ex: vendedor, os grupos deverão elaborar todo o processo desde o 

recrutamento até a socialização para a referida vaga de emprego. 

O projeto será desenvolvido com a supervisão dos professores, que irão 

auxiliar os alunos no componente que ministram aulas. Os alunos deverão trabalhar 

componentes do I e II módulo. 

- Recrutamento (Processo de Recrutamento, forma de recrutamento, 

elaboração de currículo, descrição de cargo), 

- Seleção (Ética, Psicologia, Técnicas de Seleção, Gerenciamento rotina e 

serviço e inglês),  



- Contratação (Prática de departamento pessoal, documentos e legislação), 

- Socialização (programas de integração) 

Os trabalhos serão desenvolvidos durante as aulas, de acordo com o 

componente. A apresentação do trabalho e será em formato de slides, podendo ser 

também dramatizado pelos alunos. 

A avaliação do trabalho deverá ser feita por todos os professores, de acordo 

com o desenvolvimento do aluno e a apresentação dos trabalhos.  

Os professores deverão registrar no lançamento de conteúdo todas as ações 

durante a semana do projeto, vinculando as bases e competências que estará 

desenvolvendo com os alunos. 

O projeto interdisciplinar deverá constar no PTD, nos campos de 

procedimentos, cronograma e avaliação. 

 

Cronograma das atividades  

Atividades Período 

Reuniões para definição do projeto 09/02 a 20/02 

Organização e estruturação do projeto 23/02 a 27/03 

Elaboração do conteúdo do projeto 30/03 a 01/05 

Divulgação do evento 04/05 a 08/05 

Realização do projeto 18/05/2015 a 22/05/2015 

 

Horário:  Durante o horário das aulas será trabalhado uma hora o projeto. 

 

Participantes:  II módulo de Recursos Humano 

 

Local: Etec Professor Massuyuki Kawano: sala de aula ou Laboratório de Informática. 

 

Parecer do Coordenador Pedagógico: 

 

 

 

 

Parecer do Diretor:  


