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INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

CAPÍTULO 3 – EMPREGO E RECURSOS HUMANOS

3.1 Informe o número de pessoas ocupadas (fixas e temporárias, com ou sem vínculo empregatício) na empresa, por sexo,
segundo as categorias ocupacionais, em 31/12/2001 (não incluir autônomos, nem contratados por outra empresa).

Atenção: as categorias ocupacionais devem ser definidas segundo a atividade desenvolvida e não pelo nível de escolaridade.

• Pessoal ocupado, assalariados (ligados ou não à atividade principal) e não-assalariados: ver definições no questionário,
bloco 1, capítulo 2 – Informações Econômico-Financeiras.

• Ocupações ligadas à atividade principal: estão divididas conforme as seguintes categorias ocupacionais:
- Ocupações semiqualificadas: ligadas a atividades rotineiras e previsíveis que podem ser aprendidas com orientação direta,

por meio de procedimentos simples, requerendo alguma iniciativa e conhecimentos técnicos rudimentares. Ex.: meio-oficiais,
serventes, ajudantes em geral, trabalhadores de concreto armado, montadores de estruturas metálicas e outras ocupações
com exigências semelhantes de qualificação.

- Ocupações qualificadas: ligadas a atividades variadas com aplicação de conhecimentos profissionais típicos de ensino
fundamental. Exigem responsabilidade, iniciativa e autonomia, se necessário. Ex.: operadores de guindaste, pedreiros,
eletricistas, marceneiros, carpinteiros, pintores e outras ocupações com exigências semelhantes de qualificação.

- Ocupações técnicas de nível médio: ligadas a atividades variadas ou especializadas, de maior complexidade, com aplicações
de conhecimentos profissionais típicos de ensino médio. Ex.: técnico em eletrônica, topógrafos, desenhistas técnicos, técnicos
de estradas e outras ocupações com exigências semelhantes de qualificação.

- Ocupações  de nível superior: ligadas a atividades não-rotineiras especializadas e complexas, que exigem conhecimentos
técnicos. Pode envolver planejamento geral de atividades, responsabilidade pelo trabalho de outros e alocação de recursos
(inclui gerentes). Ex.: tecnólogos, engenheiros civis, engenheiros mecânicos, arquitetos e outras ocupações com exigências
semelhantes de qualificação.

Atenção: não estão incluídos aqueles trabalhadores com escolaridade de nível superior alocados em outras categorias
ocupacionais.

- Outros: ocupações de qualificação inferior a todas as descritas anteriormente. Ex.: carregadores, trabalhadores braçais,
etc.

Ocupações não ligadas à atividade principal: ligadas exclusivamente à atividade administrativa e de apoio.
• Ocupações administrativas: funções de apoio administrativo em áreas-meio (vendas, controle de pessoal, contabilidade,

cobrança, pagamento, marketing, informática), assim como secretárias, recepcionistas e telefonistas. Não inclui serviços de
apoio como limpeza, segurança, cantina e transporte. Estão divididas nas categorias apresentadas a seguir.
- Ocupações auxiliares e básicas: típicas de departamentos administrativos (vendas, compras, contabilidade, etc.) e de

secretariado, que aplicam, na maior parte de suas rotinas, conhecimentos típicos de ensino fundamental. Ex.: auxiliar de
escritório, auxiliar de contabilidade, arquivista e outras ocupações com exigências semelhantes de qualificação.

- Ocupações técnicas de nível médio: típicas de departamentos administrativos (vendas, compras, contabilidade, etc.) e de
secretariado, que aplicam na maior parte de suas rotinas conhecimentos profissionais de ensino médio. Ex.: secretárias,
técnicos de contabilidade, técnicos de administração e outras ocupações com exigências semelhantes de qualificação.

- Ocupações de nível superior: tipicamente exercidas por pessoal com formação de nível superior. Desenvolvem atividades
não rotineiras, especializadas e complexas, que exigem conhecimentos técnicos. Podem envolver planejamento geral de
atividades, responsabilidade pelo trabalho de outros e alocação de recursos (inclui gerentes). Ex.: administradores,
economistas, contadores, advogados e outras ocupações com exigências semelhantes de qualificação.

Atenção: não estão incluídos aqueles trabalhadores com escolaridade de nível superior alocados em outras categorias
ocupacionais. Ex.: uma recepcionista formada em administração, deverá ser incluída na categoria ocupações
auxiliares e básicas.

• Outros: ocupações de apoio, tais como manutenção predial, limpeza, copa, vigilância, frota, etc., desde que o pessoal seja
contratado diretamente pela empresa. Ex.: copeiras, motoristas, etc.

Atenção: incluir os estagiários na categoria de não-assalariados, desde que contratados e remunerados diretamente pela
empresa.

Classificação dos cooperados nas cooperativas e em outras empresas:
- nas cooperativas constituídas para prestar serviços aos cooperados, apenas os que exercem atividade na empresa

devem fazer parte do pessoal ocupado, sendo classificados como não-assalariados. Ex.: Unimed, cooperativas
de rádiotáxi, etc.

- nas cooperativas em que os cooperados exercem atividade produtiva na empresa, os mesmos devem ser
classificados nas categorias ocupacionais correspondentes de assalariados. Ex.: empresa cujo proprietário
entregou o controle aos empregados.

- nas empresas que contratam cooperativas para prestação de serviços, não incluir essa mão-de-obra junto com
o pessoal ocupado, mas sim como terceiros.
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3.2 Informe o número de trabalhadores na empresa, com outros tipos de vínculo, em 31/12/2001.

• Autônomos: pessoas que, em 31/12/2001, exerciam habitualmente atividade profissional remunerada, sem qualquer vínculo
empregatício, como, por exemplo, profissionais liberais ou representantes comerciais.

• Funcionários de outras empresas, alocados nesta empresa (terceiros): pessoas que, em 31/12/2001, exerciam atividade
profissional na empresa, mas eram contratados e remunerados diretamente por outras empresas. Incluir as pessoas contratadas
por meio de cooperativas.

3.5 Indique a educação profissional mínima exigida para contratação da maioria dos empregados da empresa, por categoria
ocupacional, em 2001.

Indicar a educação profissional considerada indispensável para o funcionário ser admitido, dentro de cada categoria ocupacional.
No atual quadro legal, tais cursos correspondem à qualificação profissional.
• Educação profissional de nível básico: cursos ministrados por estabelecimentos de ensino autorizados a funcionar na forma

da lei e que, assim, estão sujeitos às normas e à supervisão dos sistemas de ensino. Podem conduzir ao direito de exercício
das profissões regulamentadas ou fiscalizadas pelo poder público bem como ensejar continuidade de estudos em cursos de
mesmo nível ou em habilitações técnicas.

• Educação profissional de nível técnico (ensino médio): tem, no mínimo, 900 horas de duração, exige o ensino fundamental
completo como pré-requisito de escolaridade e é ministrada por estabelecimentos de ensino autorizados a funcionar na forma
da lei e que, portanto, estão sujeitos às normas e à supervisão dos sistemas de ensino. Podem conduzir ao direito de exercício
das profissões regulamentadas ou fiscalizadas pelo poder público. No novo quadro legal, tais cursos correspondem à habilitação
profissional e tiveram sua carga horária mínima reduzida para 800 horas.

• Educação profissional de nível tecnológico (educação superior): destinada a egressos do ensino médio e técnico,
correspondendo a cursos de nível superior na área tecnológica.

3.6 Indique os requisitos de contratação exigidos pela empresa para a maioria dos empregados, por categoria ocupacional,
em 2001.

Atenção: não devem ser considerados os requisitos apenas desejáveis, mas sim os imprescindíveis.

• Cursos livres (desenho técnico, informática, inglês, etc.): aqueles aos quais não se aplicam quaisquer regulamentações
(pré-requisitos de idade, de escolaridade, carga horária mínima, etc.), que são normalmente determinados por órgãos normativos
do sistema educacional. A definição de tais pré-requisitos é de exclusiva responsabilidade da instituição que os oferece, assim
como a expedição do documento de conclusão de curso. Os exemplos mais conhecidos de cursos livres, que podem ser
encontrados tanto em instituições de ensino autorizadas quanto em instituições de ensino livres, são os de datilografia, informática,
idiomas estrangeiros, entre muitos outros. Cabe ressaltar, no entanto, que tais cursos não conferem o direito ao exercício de
profissões regulamentadas ou fiscalizadas pelo poder público e nem asseguram direito automático de continuidade de estudos
em estabelecimentos de ensino autorizados.

3.7 Informe para quais ocupações a empresa encontrou dificuldade de contratação no mercado de trabalho, em 2001.

Deve-se informar em quais ocupações a empresa encontrou dificuldade de contratação no mercado de trabalho e escrevê-las no
campo apropriado. Devem ser utilizadas as listas de CBO para consulta. Caso a ocupação não conste da lista, deve-se indicar o
nome da ocupação e descrevê-la, de forma detalhada, para possibilitar sua codificação. Essa questão, assim como as demais
que solicitam especificações de ocupação, não admite a resposta genérica “todas”. No caso de haver mais ocupações a citar do
que o número de campos previsto, escolher aquelas mais relevantes em relação à questão. Por outro lado, se o fenômeno é
inexistente, deve-se anotar “NENHUMA” no primeiro campo.

3.8 Quais escolas profissionalizantes foram privilegiadas pela empresa no processo de contratação, em 2001?

Deve-se informar se, ao contratar empregados nesta empresa, dá-se preferência aos egressos das escolas profissionalizantes
listadas.
• Escolas técnicas profissionalizantes federais, estaduais e municipais: aquelas mantidas pelo poder público que oferecem

cursos de educação profissional.
• Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial): instituição de direito privado administrada em cada um dos Estados do

país pela respectiva Federação do Comércio, com recursos provenientes de arrecadação compulsória calculada sobre o valor
da folha de pagamento das empresas comerciais do Estado.

• Sesi (Serviço Social da Indústria): instituição de direito privado criada em 1946 por lei federal e administrada em cada um dos
Estados do país pela respectiva Federação da Indústria, com recursos provenientes de arrecadação compulsória calculada
sobre o valor da folha de pagamento das empresas industriais do Estado. Embora o nome da entidade não sugira que se trate
de uma instituição especializada em educação profissional, a exemplo do que ocorre com o Senac e o Senai, o Sesi também
oferece programas de educação profissional como parte de sua política de promoção social.

• Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial): instituição de direito privado administrada em cada um dos Estados do
país pela respectiva Federação da Indústria, com recursos provenientes de arrecadação compulsória calculada sobre o valor
da folha de pagamento das empresas industriais do Estado.
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3.10 Indique o que prejudicou o desempenho profissional dentro da rotina de trabalho, da maioria dos empregados da empresa,
por categoria ocupacional, em 2001.

Atenção: deve-se considerar a situação real do quadro de funcionários e não a ideal.

3.11 Indique se a empresa ofereceu algum tipo de treinamento, no posto de trabalho, aos empregados, por categoria
ocupacional, em 2001.

Corresponde a qualquer tipo de treinamento, reciclagem ou qualificação profissional, independente do fornecimento de certificados,
do período de duração e da entidade promotora, realizado no posto, ou seja, no espaço ou local onde estão alocados um ou um
grupo de trabalhadores, onde são realizadas as tarefas diretamente relacionadas ao processo de trabalho.

3.12 A empresa ofereceu algum tipo de treinamento ou curso, fora do posto de trabalho, aos empregados, em 2001?

Corresponde a qualquer tipo de treinamento, reciclagem ou qualificação profissional que se dê fora do espaço onde se realiza o
processo de trabalho, independente do fornecimento de certificados, do período de duração e da entidade promotora.

3.13 A empresa patrocinou, direta ou indiretamente, cursos de educação para seus empregados, em 2001?

Cursos patrocinados pela empresa para funcionários da empresa, com o intuito de fornecer formação básica, média, de nível
superior ou pós-graduação. Podem se dar com ou sem convênio com instituições, prefeituras, sindicatos, etc.
A empresa patrocina diretamente quando assume, integral ou parcialmente, o pagamento de cursos de longa ou curta duração
a seus empregados e patrocina indiretamente quando não assume o custo direto dos cursos, mas apóia indiretamente seus
empregados para que possam freqüentar cursos, concedendo-lhes abono das horas e/ou dias de ausência na empresa.

3.13.1 Quais cursos de educação foram patrocinados, direta ou indiretamente, pela empresa, para seus empregados, em 2001?

Indicar os cursos de educação para os quais, de alguma forma, a empresa assumiu integral ou parcialmente o pagamento.
• Pós-graduação: curso destinado a pessoas que já concluíram curso superior e pretendam aprofundar seus conhecimentos

em determinada área.
- Especialização ou aperfeiçoamento: curso de pós-graduação latu sensu que não confere grau acadêmico.
- Mestrado ou doutorado: curso de pós-graduação stricto sensu que confere grau acadêmico. Ex.: mestrado profissional

com formação prática.
- MBA – Master in Business Administration (mestre em administração de negócios): voltado para a formação de dirigentes

empresariais, com no mínimo 360 horas de curso, que desenvolve competências relacionadas à administração, tais como
finanças, marketing, recursos humanos, etc.

3.15 Indique a situação da empresa referente ao atendimento à norma NR-18, da ABNT, sobre segurança e higiene do trabalho,
em 2001.

A norma NR-18 estabelece diretrizes de ordem administrativa, de planejamento e de organização, que objetivam a implementação
de medidas de controle e sistemas preventivos de segurança nos processos, nas condições e no meio ambiente de trabalho na
Indústria da Construção.

3.16 Indique os relacionamentos que existiam entre a empresa e as escolas profissionalizantes, informando o tipo e a localização
da escola, em 2001.

Atenção: caso o primeiro tipo de relacionamento seja feito com mais de uma escola, deve-se colocar as duas escolas principais
e, nos demais, somente a principal.
Caso para algum dos tipos de relacionamentos a resposta seja NÃO (cód. 2), os campos das próximas quatro
colunas (tipo de escola; município; UF e código do município) deverão ficar em branco.
Se o auxílio-financeiro, concedido à escola profissionalizante, for exclusivamente a contribuição compulsória, não
considerá-lo.

Siglas:
Senai (Serviço Nacional da Indústria)
Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial)
Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural)
Senat (Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte)
Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas)
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CAPÍTULO 3 – EMPREGO E RECURSOS HUMANOS

Atenção: para responder as questões a seguir, considere os conceitos descritos nas instruções de preenchimento.
Se na empresa existiam empregados que exerciam tanto funções ligadas à atividade principal como a outras atividades,
considere-os ligados à atividade principal.

3.1 Informe o número de pessoas ocupadas (fixas e temporárias, com ou sem vínculo empregatício) na empresa, por sexo,
segundo as categorias ocupacionais, em 31/12/2001 (não incluir autônomos nem contratados por outra empresa).

Total Homens Mulheres

Total de pessoas ocupadas (EH026+EH034) EH025 (EH394+EH407) EH393 (EH409+EH422) EH408 

Total de assalariados (EH027+EH028) EH026 (EH395+EH401) EH394 (EH410+EH416) EH409 

Total de assalariados ligados

à atividade principal (EH383+...+EH387) EH027 (EH396+...+EH400)EH395 (EH411+...+EH415) EH410 

Ocupações semiqualificadas EH383 EH396 EH411 

Ocupações qualificadas EH384 EH397 EH412 

Ocupações técnicas de

nível médio EH385 EH398 EH413 

Ocupações de nível superior EH386 EH399 EH414 

Outros (trabalhadores braçais

e outros de menor qualificação) EH387 EH400 EH415 

Total de assalariados não

ligados à atividade principal (EH388+EH392) EH028 (EH402+EH406) EH401 (EH417+EH421) EH416 

Total de administrativo (deptos.

financeiro, jurídico, pessoal,

contabilidade, secretárias, etc.) (EH389+...+EH391) EH388 (EH403+...+EH405)EH402 (EH418+...+EH420)EH417

Ocupações auxiliares e básicas EH389 EH403 EH418 

Ocupações técnicas de

nível médio EH390 EH404 EH419 

Ocupações de nível superior EH391 EH405 EH420 

Outros (manutenção, limpeza,

vigilância, cantina, etc.) EH392 EH406 EH421 

Total de não-assalariados

(proprietários, sócios, membros

da família sem remuneração, etc.) EH034 EH407 EH422 

3.2 Informe o número de trabalhadores na empresa com outros tipos de vínculo, em 31/12/2001.

Autônomos EH037

Funcionários de outras empresas, alocados

nesta empresa (terceiros) EH038
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Atenção:para as questões 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 e 3.7, considere os padrões vigentes em 2001, mesmo que não tenha ocorrido seleção
ou contratação nesse ano.

3.3 Indique os instrumentos de seleção utilizados pela empresa, para a maioria dos empregados, por categoria ocupacional,
em 2001.

1 SIM

2 NÃO

3 Categoria ocupacional inexistente na empresa

Ocupações de pessoal ligado Ocupações de pessoal não
à atividade principal ligado à atividade principal

Instrumentos de seleção
Semiquali- Qualifi-

Técnicas Ocupações
Auxiliares

Técnicas Ocupações

ficadas cadas
de nível de nível

e básicas
de nível de nível

médio superior médio superior

Análise de currículo EH423 EH430 EH437 EH444 EH451 EH458 EH465 

Testes de conhecimento prático EH424 EH431 EH438 EH445 EH452 EH459 EH466 

Testes de conhecimento teórico EH425 EH432 EH439 EH446 EH453 EH460 EH467 

Entrevista EH426 EH433 EH440 EH447 EH454 EH461 EH468 

Avaliação com psicólogos EH427 EH434 EH441 EH448 EH455 EH462 EH469 

Indicação ou recomendação EH428 EH435 EH442 EH449 EH456 EH463 EH470 

Outros EH429 EH436 EH443 EH450 EH457 EH464 EH471 

3.4 Indique a escolaridade mínima exigida para contratação da maioria dos empregados da empresa, por categoria
ocupacional, em 2001.

Níveis de escolaridade

1 Nenhuma escolaridade

2 Ensino fundamental incompleto (até a 4a série do 1o grau)

3 Ensino fundamental completo (1o grau)

4 Ensino médio completo (2o grau)

5 Educação superior incompleta (3o grau)

6 Educação superior completa (3o grau)

8 Categoria ocupacional inexistente na empresa

Categorias ocupacionais

Pessoal ligado à atividade principal

Ocupações semiqualificadas EH472

Ocupações qualificadas EH473

Pessoal não ligado à atividade principal

Ocupações auxiliares e básicas EH474
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3.5 Indique a educação profissional mínima exigida para contratação da maioria dos empregados da empresa, por categoria
ocupacional, em 2001.

Níveis de educação profissional
1 Nenhuma educação profissional
2 Educação profissional de nível básico
3 Educação profissional de nível técnico (ensino médio)
4 Educação profissional de nível tecnológico (educação superior)
5 Categoria ocupacional inexistente na empresa

Categorias ocupacionais
Pessoal ligado à atividade principal

Ocupações semiqualificadas EH475

Ocupações qualificadas EH476

Ocupações técnicas de nível médio EH477

Ocupações de nível superior EH478

Pessoal não ligado à atividade principal

Ocupações auxiliares e básicas EH479

Ocupações técnicas de nível médio EH480

Ocupações de nível superior EH481

3.6 Indique os requisitos de contratação exigidos pela empresa para a maioria dos empregados, por categoria ocupacional,
em 2001.

1 SIM
2 NÃO
3 Categoria ocupacional inexistente na empresa

Ocupações de pessoal ligado Ocupações de pessoal não
à atividade principal ligado à atividade principal

Requisitos para contratação
Semiquali- Qualifi-

Técnicas Ocupações
Auxiliares

Técnicas Ocupações

ficadas cadas
de nível de nível

e básicas
de nível de nível

médio superior médio superior

Conhecimento de línguas
estrangeiras EH482 EH489 EH496 EH503 EH510 EH517 EH524 

Conhecimento de informática EH483 EH490 EH497 EH504 EH511 EH518 EH525 

Cursos livres (desenho técnico,
informática, inglês, etc.) EH484 EH491 EH498 EH505 EH512 EH519 EH526 

Experiência profissional EH485 EH492 EH499 EH506 EH513 EH520 EH527 

Capacidade de trabalhar
em grupo EH486 EH493 EH500 EH507 EH514 EH521 EH528 

Capacidade de liderança EH487 EH494 EH501 EH508 EH515 EH522 EH529 

Responsabilidade e iniciativa EH488 EH495 EH502 EH509 EH516 EH523 EH530 

3.7 Informe para quais ocupações a empresa encontrou dificuldade de contratação no mercado de trabalho, em 2001.

Código Ocupação Código Ocupação

EH728 ____________________________ EH664 ______________________________

EH729 ____________________________ EH239 ______________________________

EH730 ____________________________ EH368 ______________________________

Obs.: caso a ocupação não conste na lista de CBO anexa, indique o nome da mesma e descreva-a:
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3.8 Quais escolas profissionalizantes foram privilegiadas pela empresa no processo de contratação, em 2001?

1 SIM
2 NÃO

Escolas técnicas profissionalizantes federais EH121

Escolas técnicas profissionalizantes estaduais EH122

Escolas técnicas profissionalizantes municipais EH123

Senac EH124

Sesi EH125

Senai EH126

Outras EH127

3.9 Indique o que envolveu a rotina de trabalho da maioria dos empregados da empresa, por categoria ocupacional, em
2001.

1 SIM
2 NÃO
3 Categoria ocupacional inexistente na empresa

Ocupações de pessoal ligado Ocupações de pessoal não
à atividade principal ligado à atividade principal

Rotinas de trabalho
Semiquali- Qualifi-

Técnicas Ocupações
Auxiliares

Técnicas Ocupações

ficadas cadas
de nível de nível

e básicas
de nível de nível

médio superior médio superior

Uso de microcomputador EH531 EH540 EH549 EH558 EH567 EH576 EH585 

Uso de língua estrangeira EH532 EH541 EH550 EH559 EH568 EH577 EH586 

Conhecimento tecnológico
atualizado EH533 EH542 EH551 EH560 EH569 EH578 EH587 

Técnicas de qualidade EH534 EH543 EH552 EH561 EH570 EH579 EH588 

Redação básica EH535 EH544 EH553 EH562 EH571 EH580 EH589 

Expressão e comunicação
verbal EH536 EH545 EH554 EH563 EH572 EH581 EH590 

Uso de matemática básica EH537 EH546 EH555 EH564 EH573 EH582 EH591 

Contato com clientes EH538 EH547 EH556 EH565 EH574 EH583 EH592 

Trabalho em equipe EH539 EH548 EH557 EH566 EH575 EH584 EH593 
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3.10 Indique o que prejudicou o desempenho profissional dentro da rotina de trabalho, da maioria dos empregados da empresa,
por categoria ocupacional, em 2001.

1 SIM
2 NÃO
3 Categoria ocupacional inexistente na empresa

Ocupações de pessoal ligado Ocupações de pessoal não
à atividade principal ligado à atividade principal

Fatores prejudiciais

Semiquali- Qualifi-
Técnicas Ocupações

Auxiliares
Técnicas Ocupações

ficadas cadas
de nível de nível

e básicas
de nível de nível

médio superior médio superior

Falta de conhecimento

de informática EH594 EH603 EH612 EH621 EH630 EH639 EH648 

Falta de noções básicas

de língua estrangeira EH595 EH604 EH613 EH622 EH631 EH640 EH649 

Falta de capacidade de

comunicação por escrito EH596 EH605 EH614 EH623 EH632 EH641 EH650 

Dificuldade de expressão e

comunicação verbal EH597 EH606 EH615 EH624 EH633 EH642 EH651 

Falta de conhecimento de

matemática básica EH598 EH607 EH616 EH625 EH634 EH643 EH652 

Falta de habilidade para lidar

com clientes EH599 EH608 EH617 EH626 EH635 EH644 EH653 

Dificuldade de trabalho

em equipe EH600 EH609 EH618 EH627 EH636 EH645 EH654 

Falta de conhecimento

específico da ocupação EH601 EH610 EH619 EH628 EH637 EH646 EH655 

Falta de capacidade para aprender

novas habilidades e funções EH602 EH611 EH620 EH629 EH638 EH647 EH656 

3.11 Indique se a empresa ofereceu algum tipo de treinamento, no posto de trabalho, aos empregados, por categoria
ocupacional, em 2001.

1 SIM
2 NÃO
3 Categoria ocupacional inexistente na empresa

Pessoal ligado à atividade principal

Ocupações semiqualificadas EH657

Ocupações qualificadas EH658

Ocupações técnicas de nível médio EH659

Ocupações de nível superior EH660

Pessoal não ligado à atividade principal

Ocupações auxiliares e básicas EH661

Ocupações técnicas de nível médio EH662

Ocupações de nível superior EH663
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3.12 A empresa ofereceu algum tipo de treinamento ou cursos, fora do posto de trabalho, aos empregados, em 2001?

Atenção: deve ser considerado qualquer treinamento ou curso que ocorra fora do posto de trabalho, independentemente do
fornecimento de certificados, período de duração ou local de realização (dentro ou fora da empresa).

1 SIM
2 NÃO

EH299  → Se NÃO (cód. 2), passe para questão 3.13.

3.12.1 Indique os tipos de treinamento ou cursos oferecidos pela empresa, fora do posto de trabalho, aos empregados, por
categoria ocupacional, em 2001.

1 SIM
2 NÃO
3 Categoria ocupacional inexistente na empresa

Ocupações de pessoal ligado Ocupações de pessoal não
à atividade principal ligado à atividade principal

Tipos de treinamento
ou cursos

Semiquali- Qualifi-
Técnicas Ocupações

Auxiliares
Técnicas Ocupações

ficadas cadas
de nível de nível

e básicas
de nível de nível

médio superior médio superior

Métodos e técnicas gerenciais

e de coordenação EH665 EH674 EH683 EH692 EH701 EH710 EH719 

Informática EH666 EH675 EH684 EH693 EH702 EH711 EH720 

Línguas estrangeiras EH667 EH676 EH685 EH694 EH703 EH712 EH721 

Relações humanas EH668 EH677 EH686 EH695 EH704 EH713 EH722 

Segurança e higiene no trabalho EH669 EH678 EH687 EH696 EH705 EH714 EH723 

Operação de máquinas e/ou

equipamentos EH670 EH679 EH688 EH697 EH706 EH715 EH724 

Controle de qualidade EH671 EH680 EH689 EH698 EH707 EH716 EH725 

Operação de processo EH672 EH681 EH690 EH699 EH708 EH717 EH726 

Outros EH673 EH682 EH691 EH700 EH709 EH718 EH727 

3.13 A empresa patrocinou, direta ou indiretamente, cursos de educação para seus empregados, em 2001?

1 SIM
2 NÃO

EH240  → Se NÃO (cód. 2), passe para questão 3.14.

3.13.1 Quais cursos de educação foram patrocinados, direta ou indiretamente, pela empresa, para seus empregados, em 2001?

1 SIM
2 NÃO

Alfabetização EH284

Ensino fundamental (1o grau) – regular ou supletivo EH285

Ensino médio (2o grau) – regular ou supletivo EH286

Educação profissional de nível básico EH287

Educação profissional de nível técnico (ensino médio) EH288

Educação superior (3o grau) EH289

Pós-graduação (especialização, mestrado, doutorado

ou MBA) EH290
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3.14 Quais foram os benefícios e/ou incentivos oferecidos pela empresa a seus empregados, em 2001?

1 SIM
2 NÃO

Participação nos lucros e/ou resultados EH343

Prêmios por produtividade EH344

Previdência privada EH345

Seguro de vida EH346

Plano de saúde EH347

Plano de reembolso vinculado ao salário
(para despesas com saúde, educação, etc.) EH350

Transporte oferecido pela empresa (não incluir vale-transporte) EH351

Linhas de crédito para funcionários EH352

Convênios odontológicos, farmacêuticos e/ou com óticas EH353

Auxílio-alimentação, vale-refeição ou cesta básica EH354

Creche, auxílio ou reembolso para despesas com
creche (ou babá) EH355

3.15 Indique a situação da empresa referente ao atendimento à norma NR-18, da ABNT, sobre segurança e higiene do trabalho,
em 2001.

1 Atendia inteiramente à norma

2 Tinha programas que iam além da norma

3 Ainda não atendia inteiramente à norma

4 Desconhecia a norma
EH369
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Relacionamento com escolas técnicas

3.16 Indique os relacionamentos que existiam entre a empresa e as escolas profissionalizantes, informando o tipo e a localização
da escola, em 2001.

Tipo de escola Localização da escola

1 - Federal
2 - Estadual
3 - Senai,

Relacionamentos 1 SIM Senac, Código do município
2 NÃO Senar, Município UF (para uso do Seade)

Senat,
Sebrae

4 - Municipal
5 - Outras

A empresa recruta profissionais em
EL001 

EL010 ____________________ _____ EL020 

escolas profissionalizantes EL011 ____________________ _____ EL021 

A empresa contrata serviços técnicos

especializados das escolas (serviços

laboratoriais, ensaio, etc.) EL002 EL012  ____________________ _____ EL022 

Alunos das escolas profissionalizantes

fazem estágios na empresa EL003 EL013  ____________________ _____ EL023 

Professores das escolas profissionalizantes

fazem estágio de atualização na empresa EL004 EL014  ____________________ _____ EL024 

Professores das escolas profissionalizantes

participam de projetos da empresa EL005 EL015  ____________________ _____ EL025 

A empresa treina funcionários nas

escolas profissionalizantes EL006 EL016  ____________________ _____ EL026 

A empresa participa na definição do

currículo das escolas profissionalizantes EL007 EL017  ____________________ _____ EL027 

A empresa fornece equipamentos/insumos

para as escolas profissionalizantes EL008 EL018  ____________________ _____ EL028 

A empresa auxilia financeiramente

escolas profissionalizantes EL009 EL019  ____________________ _____ EL029 
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RESPONSÁVEL POR ESTE BLOCO:

Nome

Cargo ou função

Observações
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