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Tipos de Trabalho



Vídeo

• Educação Finananceira:

• https://www.youtube.com/watch?v=EclfirCPPN4;

https://www.youtube.com/watch?v=EclfirCPPN4


Trabalho Para Alguém

• Quando se trabalha dentro de regras e procedimentos;

• Geralmente em locais e com ferramentas e instrumentos do empregador;

• A remuneração não varia de acordo com os resultados da empresa;

• Emprego formal: férias remuneradas, 13º salário, hora extra, obtenção de 
crédito, previdência social, aposentadoria;



Por conta Própria

• Autônomos e pequenos empresários que montam seus 
próprios negócios;

• Profissionais liberais: médicos, eletricistas, faxineiros, 
advogados, costureiras



Situações de Trabalho

• Perda de clientes;

• Colegas desagradáveis;

• Chefes injustos;

• Promoções;

• Comissões de vendas;

• Reconhecimento profissional;

• Aprendizagem;



Perfil: Qual tipo de trabalho que mais combina com 
você?

• Qual grupo de palavras que lhe define melhor?

a) Ousadia, criatividade, dinamismo;

b) Calma, estabilidade, dedicação;



Perfil: Qual tipo de trabalho que mais combina com 
você?

• Na escola, você:

a) É o líder, quase sempre organiza, idealiza trabalhos em grupo;

b) Não se importa em seguir ordens, se alguém tiver o trabalho 
de organizar, melhor pra você;



Perfil: Qual tipo de trabalho que mais combina com 
você?

• Imagine seu trabalho ideal:

a) Você é seu próprio chefe, não se importa de trabalhar muito;

b) Você trabalha para um chefe que admira e é ótimo 
empregado, chega no horário e sabe o quanto ganha no final 
do mês;



Perfil: Qual tipo de trabalho que mais combina com 
você?

• Para você, uma semana ideal:

a) ... Cada dia é um dia diferente com situações inesperadas;

b) ... Começa e termina de modo previsível e sem grandes 
surpresas;



Apuração

• Maioria letra A tem perfil empreendedor;

• Maioria letra B tem perfil de empregado formal;



Carreira Profissional

• O que seria importante?

1. Ter uma boa remuneração?

2. Ter status social?

3. Ocupar cargos de grande destaque no mercado?

4. Passar no concurso público?

5. Ter carga horária flexível?



Atividade:
• Quais as profissões que mais te atraem?

• Quais as possibilidade de mercado em cada uma delas?

• Qual a média de remuneração?

• Onde se pode ter essa formação profissional?

• Quanto custaria: transporte, alimentação, mensalidade, material?

• Como obter esses recursos financeiros? Bolsa de estudos, financiamento?



Vídeo

• Como será o Futuro daqui a 10 anos?

• https://www.youtube.com/watch?v=L6bmOmfgvsM;

https://www.youtube.com/watch?v=L6bmOmfgvsM

