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MÓDULO 10: TREINAMENTO DE PESSOAL 
 
 
CAPÍTULO 1: APRESENTAÇÃO 
 
 
1 FINALIDADE 
 
  Estabelecer as normas que regem o Sistema de Treinamento na Empresa e os 
procedimentos necessários ao desenvolvimento da atividade de Treinamento. 
 
 

M      2 ELABORAÇÃO E ALTERAÇÃO DOS CAPÍTULOS 
 
   Os órgãos responsáveis pela elaboração dos capítulos deste módulo são o Departamento 
de Treinamento e Desenvolvimento – DETED  e Escola Superior de Administração Postal - 
ESAP. 
 
 
3 GENERALIDADES 
 
     O treinamento na ECT é extensivo a todas as categorias profissionais de empregados e 
atinge todas as áreas da Empresa, possibilitando assim a melhoria da qualidade operacional 
e administrativa. 
 
    Os programas de treinamento têm como finalidade formar e manter um contingente de 
trabalho quantitativamente suficiente e qualitativamente preparado para realizar, de forma 
satisfatória, todas as atividades da Empresa. 
 
    Um adequado programa de treinamento, destinado a preparar os empregados para o bom 
desempenho de suas tarefas e mantê-los sempre em condições de executá-las bem, é uma 
das atividades de maior importância dentre quantas compõem a política de pessoal da ECT. 
 
   Em seu desenvolvimento, o Sistema de Treinamento está voltado para o crescimento 
tanto do empregado como da Empresa. 
 
    Do ponto de vista do empregado, o treinamento promove melhorias em seu nível de 
conhecimento e em sua capacidade profissional, desenvolve sua personalidade, aprimora 
suas atitudes, eleva seu moral e lhe possibilita melhores condições de promoção dentro da 
Empresa. 
 
    Do ponto de vista da Empresa, apresenta vantagens tais como: elevação do nível técnico 
de seu pessoal, progresso nas relações interpessoais da equipe e crescimento do conceito 
da Empresa, que passará a oferecer, cada vez mais, serviços de elevada qualidade e 
atendendo melhor ainda os usuários e o público em geral. 
 
 
4 CONCEITOS E DEFINIÇÕES 
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4.1 Desenvolvimento de Pessoal 
 
      Ação integrada dos processos de ensino e formação profissional, com vista à execução 
de um programa globalizado, baseado nas diretrizes de uma política institucional. 
 
4.2 Formação Profissional 
 
      Processo de desenvolvimento das aptidões profissionais do indivíduo, visando a habilitá-
lo para o desempenho de uma ocupação e aperfeiçoar seus conhecimentos e habilidades. 
 
4.3 Hora-Aula 
 
      Período continuado de tempo de 50 minutos, utilizado na realização de atividades de 
treinamentos. 
 
4.4 Instrutor 
 
     Empregado da Empresa, ocupante da função gratificada de Instrutor, devidamente 
designado para desenvolver atividades de Treinamento e Desenvolvimento por período 
indeterminado. 
 
4.5 Instrutor Temporário 
 
     Empregado da Empresa, ocupante de cargo de nível médio ou superior, fora da área de 
Treinamento, convidado a desenvolver atividades didático-pedagógicas (cursos, palestras, 
etc) nas DRs, Centros de Desenvolvimento de Recursos Humanos e Escola Superior de 
Administração Postal. 
 
4.6 Instrutor Externo 
 
   Profissional não pertencente ao quadro da Empresa, convidado pelos Órgãos de 
Treinamento, para desenvolver atividade de Treinamento e Desenvolvimento no âmbito da 
ECT. 
 
4.7 Treinamento 
 
   Ação sistemática e contínua exercida pela Empresa, no sentido de desenvolver 
conhecimentos, habilidades e atitudes em seus empregados, visando, essencialmente, 
ajustar o homem ao cargo que ocupa e permitir-lhe aumentar sua eficiência e seu 
rendimento no trabalho. 
 
 
5 DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
5.1 A estrutura e as atribuições dos Órgãos de Treinamento da ECT constam do Manual de 
Organização - MANORG. 
 
5.2 Os formulários mencionados nos capítulos deste Módulo constam do Catálogo de 
Formulários. 

* * * * *   
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