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DESCRIÇÃO COMPLETA DO CURSO.
ÁREA DE ATUAÇÃO, PERFIL E CONTEÚDO
O curso Técnico em Logística tem como objetivo preparar profissionais para atuarem de forma dinâmica e
prática nas mais diversas áreas de atuação da logística, seja no setor público ou setor privado. A logística nos
tempos atuais tem desempenhado um papel integrador dentro das organizações empresariais, atuando e
interagindo com as diversas áreas organizacionais de modo a criar estratégias e alianças de trabalho que
otimizem as operações, reduzam custos e aumentem o nível de serviço oferecido aos clientes. Quando
pensamos em logística, logo vem em nossa mente as áreas de transporte e armazenagem, porém, é muito mais
abrangente do que imaginamos.O profissional da área de logística pode atuar diretamente no transporte,
armazenagem e movimentação de materiais como tradicionalmente conhecemos, mas também, abre-se um
grande leque de outras atuações possíveis em conjuntos com os diversos setores da empresa, como a gestão
do fluxo de informações ao longo da cadeia produtiva, gestão do fluxo de materiais, realização e gestão dos
mais diversos controles, auditorias internas, formação de custos de operação, o planejamento logístico da
empresa, participação ativa no planejamento da produção, suporte às estratégias de marketing da empresa,
logística reversa e pós venda, desenvolvimento de embalagens, rastreamento e telemetria de frota, gestão de
frota através da conectividade dos veículos, gestão de pessoas, entre outros pontos de atuação. O profissional
de logística é uma pessoa dinâmica e proativa, focada em resultados e curiosa para aprender. Este profissional
tem como característica a afinidade com a tecnologia e está em busca constante das inovações tecnológicas
presentes no mercado. Visto que, em geral, as grandes e médias empresas desenvolvem atividades
relacionadas à logística, e que há tendência à um forte desenvolvimento empresarial no pais em um futuro
próximo, existe um grande mercado de trabalho para o profissional atuante nesta área. No curso Técnico de
Logística você aprenderá:
• Estudos de Logística
• Planejamento Organizacional Aplicado à Logística
• Aplicativos Informatizados
• Linguagem, Trabalho e Tecnologia
• Ética e Cidadania Organizacional
• Inglês Instrumental
• Organização de Recursos Humanos
• Cálculos Financeiros e Estatísticos
• Planejamento do Processo de Suprimentos
• Processos de Organização dos Recursos e Materiais
• Planejamento dos Custos Logísticos
• Planejamento, Programação e Controle da Produção
• Procedimentos de Movimentação, Expedição e Distribuição de Materiais
• Estudos da Cadeia de Abastecimento
• Estudos de Marketing aplicados à Logística
• Planejamento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em LOGÍSTICA
• Organização e Estrutura de Transportes
• Organização das Ações em Saúde e Segurança no Trabalho
• Estudos da Logística Internacional e Economia
• Processos de Organização da Logística Reversa
• Procedimentos de Gestão da Qualidade Total
• Tecnologia da Informação aplicada à Logística
• Legislação Tributária
• Desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em LOGÍSTICA
Invista em seu futuro, venha fazer parte do curso Técnico e Logística da Etec Jaú!

