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REFERÊNCIA DESCRIÇÃO 

Curso CARGOS E SALÁRIOS 100% ONLINE 

Plataforma HOTMART 

Investimento R$ 620,00 por participante 

Formas de Pagamento 
Pessoa física: até 12 vezes no cartão de crédito 

Pessoa jurídica: faturado 

Materiais de apoio 
Vídeo aula e matérias de exercício e construção do 

projeto de Cargos e Salários 

Empresa GRHI Gestão do Saber 

Instrutor Adilson Lima 

Site www.grhi.com.br 
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CURSO CARGOS E SALÁRIOS 100% ONLINE 

O Curso Prático de Cargos e Salários 

Está buscando experiência prática na Implantação de Projetos de Cargos, Carreira e Salários?  

Desenvolvemos o conteúdo certo para seu desenvolvimento e crescimento profissional CURSO DE CARGOS E SALÁRIOS , 

100% prático e online  que permite sua acessibilidade e flexibilidade em estudar onde desejar. O curso possui recursos 

com vídeos aulas, planilhas e exercícios diversos impulsionando sua aprendizagem em um ambiente desenvolvido para 

conectar teoria e prática.   

Metodologia de aprendizagem:  Dinâmica onde o aluno irá construir e testar na prática todos os arquivos que compõe o 

Projeto de Cargos e Salários utilizando dadas e equações estatísticos com os principais recursos e interações 

disponibilizados em vídeo aula para estudo em plataforma online, incluindo planilhas e exercícios diversos; 

Carga horária: Tempo estimado em 18h para estudo aproximadamente podendo variar para mais ou menos conforme o 

nível de conhecimento do aluno e as habilidades nas ferramentas desenvolvidas. As horas serão flexíveis e a conclusão 

dependerá exclusivamente do aluno. 

 

 

 

AULA  DESCRIÇÃO 

Aula 1 
Introdução da Metodologia de Cargos e 

Salários 

Contextualização e a visão geral da metodologia aplicada da Capacitação e 

Treinamento de Prático e Implantação de Projetos de Cargos, Carreira, 

Salários; 

Aula 2  Plano de Trabalho 

Nesta aula o aluno irá aprender a efetuar o planejamento e implantação das 

fases que contemplam o projeto de cargos e salários. Serão utilizados 

materiais de apoio e recursos do Office Excel; 

Aula 3 

Formação do comitê, definição da 

metodologia e os fatores corporativos 

para projeto de cargos e salários 

Nesta aula o aluno irá aprender a selecionar os profissionais que irão 

compor o comitê e os fatores para distribuição dos pesos conforme 

complexidade ou estratégia da empresa. Serão utilizados materiais de apoio 

e recursos do Office Excel; 

Aula 4 
Análise da Estrutura dos Cargos e 

Organograma 

Nesta aula o aluno irá aprender a realizar reuniões de percepção, análises da 

estrutura e organograma dos cargos avaliando os principais critérios e 

conceitos para redução ou ampliação dos cargos. Serão utilizados materiais 

de apoio e recursos do Office Excel; 

Aula 5 
Nivelamento prático do conhecimento 

em Office Excel para Cargos e Salários 

Nesta aula o aluno irá aprender as principais equações e gráficos de análises 

estatísticos que serão utilizadas no decorrer do curso de Cargos e Salários. 

Serão utilizados materiais de apoio e a utilização dos recursos do Office 

Excel; 

Aula 6 

Descrição de Cargos: construção e 

remodelagem da arquitetura do 

formulário 

Nesta aula o aluno irá ampliar sua visão nas estruturas de Descrições de 

Cargos e aprender a construir através dos modelos utilizando os materiais 

de apoio. Serão utilizados materiais de apoio e recursos do Office Excel; 

Aula 7 
Estrutura e Arquitetura das 

Classes, Pontos e Salários 

Nesta aula o aluno irá aprender a construir o eixo central das classes, 

determinando as porcentagens de crescimentos vertical e horizontal, 

conectando o ranking de pontuações dos cargos aos níveis salariais. Serão 

utilizados materiais de apoio e recursos do Office Excel; 

Aula 8 Estruturação da Grade Salarial 

Nesta aula o aluno irá aprender a construir as grades salariais utilizando as 

principais equações estatísticas, efetuar análises salariais utilizando gráficos 

e as linhas de tendências comparativas para enquadramento. Serão 

utilizados materiais de apoio e recursos do Office Excel; 

Aula 9 Enquadramento 

Nesta aula o aluno irá aprender e efetuar o enquadramento dos cargos, 

salários e os impactos salariais. Serão utilizados materiais de apoio e 

recursos do Office Excel; 

Aula 10 Política de Cargos e Salários 

Nesta aula vamos debater as principais informações que devem conter em 

uma Política de Cargos e Salários utilizando modelos e contextualizações 

através dos materiais de apoio. 


