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Livro Idalberto Chiavenato Recursos Humanos
A universidade deve sua existência à construção do conhecimento. A divulgação, a
discussão e o consequente aprimoramento deste conhecimento têm espaço
reconhecido e consolidado em eventos como a Feira de Iniciação Científica (FIC), um
dos quatro eventos que compõem o Programa Inovamundi da Universidade Feevale. A
FIC 2016 manteve a quantidade e a diversidade de trabalhos científicos de anos
anteriores e manteve a busca pelo aprimoramento de todos processos a fim de
qualificar constantemente o evento. Nesse ano, foram submetidos à avaliação 849
resumos científicos. A análise classificatória selecionou 828 trabalhos que foram
apresentados em forma de sessões temáticas e no formato de pôsteres virtuais.
Destes, 60 foram inscritos por acadêmicos de 22 diferentes Instituições de ensino
brasileiras. No que tange às áreas do conhecimento, 283 trabalhos aceitos pertencem
às Ciências da Saúde, 174 às Ciências Exatas e Tecnológicas, 174 às Ciências
Humanas, Letras e Artes e 197 às Ciências Sociais Aplicadas.
Neste segundo volume da série: ”Salmos – Louvor e Adoração”, o autor dá
continuidade a partir do Salmo de número 11, sempre visando revelar ao leitor as
principais características espirituais do salmista, como: Fé, devoção, fidelidade,
comunhão e obediência irrefutável ao seu Deus. Este estudo sobre a vida de Davi e
seu perfeito relacionamento com o Senhor trará ao leitor uma ampla visão de como
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deve ser sua relação com Cristo, por ser agora um cristão comprometido com o
Evangelho, afim de poder ter suas orações ouvidas e atendidas
A mulher que ocupa um lugar de destaque na sociedade e tem sob sua
responsabilidade uma equipe ou organização, sabe como é importante estar perto e
entender as necessidades de seus pares. Independentemente da posição em que
esses profissionais estejam, tem flexibilidade para colocar em prática as ideias
benéficas à organização e a quem a compõe. As características femininas permitem à
líder criar uma sinergia entre as pessoas dos diferentes sexos da empresa, traz a
sensibilidade em prol do alcance de resultados, já que está mais acostumada, desde
pequena, a criar o ambiente necessário para a “família” crescer. Esses são apenas
alguns dos diferenciais que o leitor ou leitora encontrará e saberá identificar em
mulheres, verdadeiras damas de ouro de sua época. Neste livro, muitas delas se
destacaram nos ramos em que atuam e até contam histórias de vida capazes de
mexer com o mais íntimo de quem se permitir...rumo à mudança para a melhora da
qualidade de vida e para o alcance do tão almejado sucesso. São relatos verídicos
repletos de ensinamentos, aplicáveis da mais alta executiva ou executivo até os
profissionais liberais e líderes de família, que desejam aprofundar-se no conhecimento
do outro e até de si mesmo de uma maneira mais humana.
Sumário - Apresentação; Uma história de amor e esperança; A voz das grandes
causas; Realidades de mercado em Portugal; Grupos de reflexão; Teatro com vida;
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Um programa de criatividade aplicada; Medicina preventiva; Os novos padrões em
administração; Escrevendo e cantando; Universidade Fernando Pessoa; Integração
empresa-escola; Refletindo sobre educação; Dinamismo no ensino da língua
portuguesa; Terapia ortomolecular; Instituto Gênesis; A nutricionista; O fenômeno
terceira idade; Poesia em debate; Grupos e equipes; Teatro chega à empresa; Uma
editora na PUC-RJ; Psicologia e meio ambiente; Pesquisas e métodos; Promovendo
música brasileira na Alemanha; Rio Cidadão; Pesquisa e marketing; Ortomolecular em
pauta; A literatura no universo feminino; Educação desde cedo; Momento dos livros;
Girassol; Criatividade e qualidade; O administrador de hoje; Visão jovem do jornalismo;
O cravista.
?????????????????????????,????????????????????;?????????????????????????????
???
Atualmente, não é mais possível enfrentar a busca por um novo emprego ou
empreendimento com as mesmas armas de antigamente. Daí o objetivo deste livro:
mostrar como planejar, organizar e dirigir um esquema integrado de ações que permita
alcançar uma excelente posição no mercado. Para Idalberto Chiavenato, a estratégia
constitui o melhor caminho para chegar lá. Editora Manole

Este livro nasceu das experiências profissionais até certo ponto frustrantes e
desanimadoras de seu autor, colhidas após alguns anos de sua formatura em
Administração de Empresas e um curso de pós-graduação em Organização &
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Métodos. É o apanhado daquilo que pode enfrentar o profissional recémformado, ainda não tarimbado na cultura organizacional e sobretudo na
indisfarçável lassidão encontrada sublinarmente no dia-a-dia das empresas
brasileiras, à qual se sobreviveria graças a um certo jogo de cintura ou jeitinho
brasileiro de acomodar-se aos acomodados , que podem até enxergar o
desânimo, preferindo, entretanto, aceitá-lo sem resistências.
???????????????,???????????,???????????,?CEO?????????????
Nesta obra, o autor parte do princípio de que é necessário saber utilizar os
talentos rumo aos objetivos pretendidos e defende que somente é possível
alcançar níveis elevados de performance quando o trabalho das pessoas é
modelado no sentido de proporcionar produtividade e qualidade de um lado e
auto-realização pessoal de outro.
Durante anos, a Administração foi considerada uma atividade paralela e apenas
complementar ao comando das organizações, em geral, e das empresas, em
particular. Surgida no início do século passado como uma ciência focada na
busca da eficiência do trabalhador de chão de fábrica, provocou uma verdadeira
revolução no mundo organizacional. Envolveu a organização como uma
totalidade, em um amplo processo administrativo de planejar, organizar, dirigir e
controlar, posteriormente abrangendo também as pessoas e os grupos sociais
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como atores e protagonistas do processo. Tudo dentro de uma abordagem
prescritiva e normativa de como se deve fazer. Com o passar do tempo,
absorveu o estruturalismo da sociologia organizacional e o behaviorismo da
psicologia organizacional, incorporando também os conceitos básicos da teoria
de sistemas e abrindo seus horizontes para o ambiente e o mundo globalizado –
palco dos desafios atuais em termos de complexidade, mudanças e
transformações rápidas, e da incerteza e imprevisibilidade delas resultantes.
Ainda captou conceitos da relatividade da física quântica e assumiu o caráter da
conectibilidade e da contingencialidade, tendo predominância cada vez maior
dos aspectos intangíveis sobre os tangíveis e da tecnologia da informação. Hoje,
a administração é a melhor maneira de tornar as organizações mais integradas,
flexíveis, inovadoras, competitivas e sustentáveis, e de as conduzir em direção
ao seu futuro. Foi por todas essas razões que Introdução à Teoria Geral da
Administração foi escrita. Nesta nona edição, foram incluídos conceitos
amplamente discutidos, como competitividade e competências essenciais,
criação de valor, responsabilidade social, sustentabilidade, inovação, ética e
governança corporativa, dentre outros, que fazem parte da agenda do
administrador moderno. É leitura obrigatória para estudantes de Administração e
indispensável para empresários, dirigentes, executivos, consultores, gestores e
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especialmente profissionais que têm o destino e o futuro de organizações nas
mãos. Editora Manole
O concurso do TRE Rio de Janeiro 2017 deve contar com oportunidades para
Técnico e Analista Judiciário, com exigência de nível médio e superior,
respectivamente. O técnico tem ganhos de R$6.376,41, enquanto o analista
recebe R$10.461,90. O técnico judiciário tem missão de executar atividades de
nível médio relacionadas com as funções de administração de recursos
humanos, materiais e patrimoniais, orçamentários e financeiros, controle interno,
bem como as de desenvolvimento organizacional e suporte técnico e
administrativo às unidades organizacionais, e, ainda, execução de tarefas de
apoio à atividade judiciária. Já o analista judiciário – área administrativa deve
executar atividades de nível superior relacionadas com as funções de
administração de recursos humanos, administração de recursos materiais e
patrimoniais, orçamentários e financeiros, de controle interno, bem como as de
desenvolvimento organizacional e de suporte técnico e administrativo às
unidades organizacionais. O último concurso realizado pelo Tribunal Regional
Eleitoral (Concurso TRE/RJ) aconteceu em 2012. Na época, foram oferecidas 19
vagas efetivas, com oportunidades para técnico judiciário (nível médio) e analista
judiciário (nível superior), com 10 e 09 vagas para cada um, respectivamente.
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Houve também, formação de cadastro reserva para contratação conforme
necessidades. Apesar de oferecer 19 vagas, foram chamados 168 técnicos
judiciários (sendo 159 só da área administrativa) e 98 analistas judiciários (3º
grau), o que demonstra que o órgão sempre convoca além das vagas oferecidas
no edital. Se você candidato, é do Rio de Janeiro ou de qualquer estado do
Brasil, esta apostila é para você que vai prestar este concurso que deve sair ao
longo do segundo semestre deste ano de 2017, conforme anunciou o presidente
da comissão do concurso para técnicos e analistas do órgão. Então, com um
novo certame iminente, organizei esta apostila de Noções de Administração
Pública abrangendo todo o conteúdo programático do último concurso com a
finalidade de preparar os futuros técnicos judiciários do TRE-RJ. Fique ligado e
não perca a chance de iniciar seus estudos para um dos concursos mais
esperados dos últimos tempos. Investir em conhecimentos sempre rende os
melhores juros.
A quarta-edição de Empreendedorismo – dando asas ao espírito empreendedor
consiste em um “breviário informativo”, como define o autor, que avalia e
discute todas as condições favoráveis para o pequeno e médio empreendedor
abrir o próprio negócio ou alavancá-lo, bem como impulsionar o crescimento a
longo prazo. Chiavenato parte de uma linguagem simples e pouco técnica,
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organizando o livro em 13 pequenos capítulos, com a finalidade de facilitar a
consulta do leitor. O livro oferece um leque de orientações, como: quais são as
decisões iniciais e básicas para começar um negócio ou alavancar um
empreendimento atual; como planejar o negócio, organizá-lo e montar
estratégias; como obter financiamentos e pessoal; como assegurar a viabilidade,
a competitividade e a sustentabilidade em um mercado em constante
transformação; como manter a lucratividade a curto prazo e o crescimento a
longo prazo. O autor alia um profundo conhecimento na área administrativa com
uma vasta experiência empresarial e oferece estratégias fundamentais para
evitar o risco de um negócio malsucedido. Editora Manole
???????????????????????????,?????????????????,??????????????????????
Esta obra incorpora os mais avançados conceitos da área de Recursos Humanos, bem como
apresenta modelos decorrentes dos conceitos alinhados à realidade brasileira. Em
substituição aos tradicionais enfoques funcionalistas, o livro foi estruturado com base
Este livro foi cuidadosamente composto e organizado a várias mãos no sentido de atender a
uma necessidade específica do mercado: oferecer subsídios a todos aqueles que desejam
assimilar uma base conceitual para poder concorrer a concursos públicos ou enfrentar
processos seletivos sofisticados que impõem a necessidade de conhecimentos básicos sobre
administração geral, administração pública ou ambas. Para tanto, é oferecida ao leitor uma
ampla variedade de noções e conceitos para que ele possa ser bem-sucedido nesse mister.
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Além da proposta principal, que é servir de fonte obrigatória de estudo para provas e
concursos, a obra também é leitura fundamental para estudantes, professores, executivos,
servidores públicos, consultores de empresas, empreendedores, investidores ou interessados
nos assuntos de administração pública ou geral. O livro é composto de nove partes e, ao final
de cada parte, o leitor tem a oportunidade de fixar melhor a matéria testando seus
conhecimentos com uma seleta organização de questões de concursos públicos e exames da
Ordem. Além disso, esta edição traz um Simuladão com quase 200 questões de todos os
temas apresentados na obra. Todas as questões desta edição estão disponíveis em
www.manoleeducacao.com.br/administracaogeralepublica. Editora Manole
???????????????????
???????
????

Os novos desafios da gestão de pessoas; Agregando pessoas; Aplicando pessoas;
Recompensando pessoas; Desenvolvendo pessoas; Mantendo pessoas; Monitorando
pessoas; O futuro da gestão de pessoas.
O investimento que traz mais rápido e profícuo retorno em qualquer negócioé a aquele
que é feito em pessoas - seja em capacitação, treinamento, orientação, liderança,
coaching, apoio e suporte. Somente assim, as pessoas podem ser inseridas como
valores humanos dotados de conhecimento e conveniências, aptos a se adaptarem a
um contexto complexo e mutável e aliar qualidade, produtividade e competitividade
para agregar valor ao negócio.
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É com muito prazer que apresentamos este trabalho. Fruto do estudo e pesquisa de
diversas pessoas, é uma reunião de diferentes abordagens a cerca o tema Business
Intelligence nas suas várias concepções empresariais. Desta maneira, esta obra está
dividida em duas partes: a primeira, com um foco mais amplo, a fim de elucidar o leitor
sobre a estratégia competitiva adotada pela empresas em ambientes não favoráveis,
constrói um modelo de integração de um sistema de inteligência competitiva com um
sistema de gestao da informação e do conhecimento. A segunda parte contém
diferentes abordagens, é uma coletânia de artigos que tem em sua base a mesma
premissa, a estratégia da tecnologia contemplada na gestão das empresas. O primeiro
artigo trata da gestão eletrônica de documentos em empresas do setor de material de
escritório. A gestão do processo de forma prática para redução de custos. A seguir, os
autores visam analisar o impacto do uso da informação como estratégia competitiva
através do uso de uma tecnologia da informação e comunicação, fundamentado na
filosofia do Eletronic Data Interchange (EDI) como ferramenta para melhorar a
performance na cadeia de compras. Gerando a obtenção de ganhos competitivos para
a empresa. Já o terceiro trabalho aborda o uso da tecnologia RFID – radio frequency
identification – como forma de estratégia competitiva e geração de valor em uma
empresa de viação. O estudo para monitorar através de RFID o controle da frota e
disponibilizar informações em tempo real via web para seus clientes. O quarto trabalho
apresenta o desenvolvimento de uma aplicação utilizando técnicas de redes neurais
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para análise do limite de crédito financeiro em empresas do setor têxtil. Em seguida, o
próximo artigo trata do desenvolvimento de um sistema de apoio à decisão baseado
em Business Intelligence, mais especificamente, identificar informações em nível
gerencial para os executivos da empresa. Da mesma forma que o quinto trabalho, que
demonstra o desenvolvimento de um sistema baseado em Data Mart para a tomada de
decisão. O sétimo trabalho demonstra a aplicação do já comentado RFID em um
supermercado para o controle de entradas e saídas de mercadorias. A mudança da
tecnologia do código de barras para a leitura sem o manuseio humano dos produtos. O
trabalho a seguir trata do U-Commerce, a unicidade das informações na gestão do
conhecimento como competitividade, unindo-se a tecnologia de informação, os
sistemas, o conhecimento e a gestão. O nono artigo tem como foco principal a
categorização de textos – Text Mining – visando identificar as principais categorias nas
dissertações de mestrado do programa de pós-graduação de uma instituição de ensino
superior. Verificando assim a coerência entre o texto e as palavras chaves utilizadas. O
décimo artigo trata da estratégia de marketing adotadas em pequenas e médias
empresas. Possibilitando quantificar os processos estratégicos de marketing que os
executivos usam para gerenciar e melhorar a performance da empresa junto ao seu
público-alvo. Por fim, o décimo primeiro artigo busca analisar como uma empresa de
capital intelectual tem formatado seu modelo de gestão, seus indicadores, tomando
como base uma avaliação nos modelos da Fundação Nacional da Qualidade (FNQ).
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O presente livro busca apresentar dicas sobre Planejamento, Recrutamento e Seleção
Pessoal. O autor defende que atrair e agregar talentos significa não somente pensar
nas atividades presentes e operações da empresa, mas principalmente no seu futuro e
destino. As pessoas que estão ingressando hoje na empresa poderão ser, mais
adiante, os futuros dirigentes. Cometer a miopia de tratar cada candidato apenas para
um único cargo ou posição imediata é um erro.
Inclusão do conceito de Competências em todos os capítulos do livro marcando
fortemente a migração a partir do tradicional conceito de cargos ou funções para o
novo conceito de competências. Aprofundamento dos conceitos de Talento, de Gestão
da Informação versus Gestão do Conhecimento, de Competência, de Capital Humano
e de Intelectual como os ativos intangíveis da civilização.
Traditional Chinese edition of Difficult Conversations: How to Discuss What Matters
Most by Douglas Stone. In Traditional Chinese. Annotation copyright Tsai Fong Books,
Inc. Distributed by Tsai Fong Books, Inc.
Recursos humanoso capital humano nas organizações
Talvez você já tenha se perguntado: O que devemos fazer hoje para que o CBMDF seja
melhor? Nesse livro são apresentadas algumas ideias que podem fazer o Corpo de
Bombeiros Militar do Distrito Federal surfar na terceira onda. Algumas próprias, outras comuns
e algumas de companheiros de farda. Contamos com você para realizar na Corporação a
revolução do conhecimento e continuar cumprindo o lema: “Alienan Vitam et Bona Salvare”
Assita ao Booktrailer: http://www.youtube.com/watch?v=b6s9mI1J48E
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Em plena era da Informação, em que o capital intelectual é a maior riqueza da humanidade, a
formação e a constante atualização do administrador requerem, necessariamente, uma
capacitação conceitual e crítica, que o torna um importante componente estratégico – e não
simplesmente tático ou meramente operacional – capaz de conduzir sua organização para a
competitividade e o sucesso e, sobretudo, mantê-la sempre na liderança em seu setor de
negócios. Em uma era de mudanças, de transformações e desafios, de incertezas e
imprevisibilidade, de globalização dos negócios e de incessante desenvolvimento tecnológico,
o administrador moderno precisa construir habilidades conceituais e uma postura crítica e
criativa, a fim de proporcionar novos rumos e caminhos para sua organização. A teoria
administrativa é o que proporcionará os conceitos e as opções necessárias para isso.
Introdução à Teoria Geral da Administração ? edição compacta é leitura obrigatória para
estudantes de Administração e indispensável para empresários, dirigentes, executivos,
consultores, gestores e especialmente profissionais que têm o destino e o futuro de
organizações em mãos. Editora Manole
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