
Planejar Para o Sucesso



Sonhar
Quais são os seus sonhos? O Presidente Hinckley disse: “Trabalho é o milagre pelo qual o talento é trazido à tona, e os sonhos tornam-se 

realidade” (Church News, 21 de outubro de 1995, p. 4). Trabalhando muito para obter mais educação e treinamento, os talentos aumentarão e seus sonhos 

poderão realizar-se.

Aprender
O aprendizado é um processo de uma vida inteira. Ao aprendermos, obtemos conhecimento e habilidades que nos qualificam para o emprego. 

Estamos em uma época de grande competição e as oportunidades de emprego exigirão que você seja capacitado e bem informado. O Presidente 

Thomas S. Monson declarou: “O mundo de hoje é mais competitivo do que jamais foi. Creio que homens e mulheres precisam obter um tipo de 

educação que lhes permita satisfazer as exigências [necessidades urgentes] da vida. (…) Homens e mulheres precisam estar preparados para uma 

esfera de ação extremamente mais ampla do que jamais tivemos” (entrevista coletiva, 4 de fevereiro de 2008).

Trabalho
O trabalho lhe permitirá prover melhor por sua família. O trabalho acarreta paz e satisfação interiores. O Presidente Gordon B. Hinckley declarou: 

“Não me importa o que você deseja ser, desde que seja honrado. Um mecânico de automóveis, pedreiro, bombeiro, eletricista, doutor, advogado ou 

comerciante. (…) mas, seja o que for, aproveite as oportunidades de treinamento e de fazer o máximo dessa oportunidade” (Conferencia regional de 

Eugene Oregon, 15 de setembro de 1996).

Você Pode
O Presidente David O. McKay declarou, “A educação é um investimento, não uma despesa” (Gospel Ideals [1953], p. 434). Ao investir sabiamente seu tempo, 

meios e seus melhores esforços para o aperfeiçoamento pessoal, o Senhor o abençoará e fortalecerá. Você pode melhorar sua situação. Pode 

encontrar alegria em suas experiências escolares e profissionais.



Meu Plano Profissional



Meu Plano Profissional

Pondere

Que tipo de trabalho eu gostaria de fazer e por quê?

Que tipo de trabalho me ajudará a tornar-me autossuficiente?

 Como posso encontrar as oportunidades certas de emprego?

 Como me apresentar com poder de persuasão?

 Como acessar o mercado de trabalho “oculto”?

 Como posso me destacar como a escolha certa?

 Como acelerar a minha busca de emprego?

 Como me sobressair no emprego e continuar a ser bem-sucedido? 



Princípios Importantes

 Sonho X Realidade – meu sonho poderá se tornar um pesadelo ? A carreira que quero seguir condiz 

com minha atual situação econômica? Conheço pessoas do meio que me ajudarão a ter uma 

oportunidade dentro da carreira? Conseguirei pagar a parte devida no curso? Receberei o bastante para 

meu sustento e financiar meus futuros estudos? 

 Meus Padrões – a carreira fere meus padrões como membro da Igreja de Jesus Cristo? O ambiente 

de trabalho é propício para um membro da Igreja no que diz respeito às atividades legais do local e da 

profissão? 

 Prioridades – o Sacerdócio do lar já tem uma formação que possibilita autossuficiência? Terei tempo 

para família? Tempo para meus chamados na Igreja? Tempo para o Templo? Terei que trabalhar aos 

domingos? 

 Confirmação – o Senhor aprova minha escolha? 
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Tarefa

Você deverá fazer as lições do Manual do participante página 5,6,7 e 8 para a próxima aula



https://www.lds.org/bc/content/ldsorg/topics/self-

reliance/education-for-better-work-por.pdf

Tabelas 

disponíveis  no 

manual de 

Educação para 

um Emprego 

Melhor

https://www.lds.org/bc/content/ldsorg/topics/self-reliance/education-for-better-work-por.pdf






Meu Plano Educacional



Meu Plano Educacional

Pondere

Que curso me ajudará a alcançar a minha profissão desejada?

Que escola irá me ajudar a me qualificar para a profissão desejada?

 Que tipo de trabalho me ajudará a tornar-me autossuficiente?

 Que curso me qualificará para meu trabalho?

 Como pagarei meus estudos?

 Devo solicitar um empréstimo do Fundo Perpétuo de Educação?

 Como me sairei na sala de aula?



Princípios Importantes

PLANEJAR

Planejamento de Tempo - Presidente Ezra Taft Benson ensinou: “Quando colocamos Deus 

em primeiro lugar, todas as coisas encontram seu devido lugar ou são eliminadas de nossa vida. 

Nosso amor pelo Senhor governará as exigências de nosso afeto e nosso tempo, os interesses 

que buscamos e a ordem de nossas prioridades. Devemos colocar Deus acima de tudo e todos 

em nossa vida”. (CR, abril de 1988, p. 3; ou Ensign, maio de 1988, p. 4.) 

Planejamento de Estratégias - Como conseguir emprego em minha área? Quem são as 

pessoas que podem servir como meus mentores dentro da minha profissão? Como e quando 

devo abordá-los? Qual escola deve estudar? 

Planejamento Financeiro – Este é o tipo de planejamento que deverá ser estudado com 

cuidado, onde tanto o candidato quanto a liderança deve avaliá-lo, para certificar se é a realidade 

financeira, se terá condições de pagar e se existe a real necessidade de retirada do FPE. 

Tarefa

Você deverá fazer as lições do Manual do participante página 9,10 e 11 para a próxima aula
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Meu Plano Financeiro



https://www.lds.org/bc/content/ldsorg/topics/self-

reliance/education-for-better-work-por.pdf

Tabelas 

disponíveis  no 

manual de 

Educação para 

um Emprego 

Melhor

https://www.lds.org/bc/content/ldsorg/topics/self-reliance/education-for-better-work-por.pdf


Como posso prever os custos?





Quais são os custos de meus estudos?



Quais são as opções se eu não conseguir pagar sozinho?

Tarefa

Você deverá fazer as lições do Manual do participante página 12,13 e 14 para a próxima aula



Curso Técnico

X
Curso Superior



Provérbios 16:1-3 

“Ao ser humano cabem os projetos, mas 

a resposta pertence ao Senhor. Aos 

olhos humanos são limpos todos os 

caminhos, más é o Senhor quem avalia 

os Espíritos . Revela ao Senhor tuas 

tarefas e teus projetos se realizarão.”



Renovamos nossa parceria com a CATHO e 

estamos disponibilizando os cursos abaixo para 

membros da igreja, cadastrados no 

site www.ldsjobs.org .

Cursos Executivos em parceria com o Centro de 

Autossuficiência:

•NOME

•CURSO DE INTERESSE

•TELEFONE

•EMAIL

•ALA E ESTACA

Você então receberá o login e senha para o 

acesso no seu e-mail.

É NECESSÁRIO TER O CADASTRO NO 

SITE www.LDSJobs.org

Auditoria Contábil e Financeira

Como Cobrar Inadimplentes

Como investir na bolsa de valores

Contabilidade Financeira e Gerencial

Economia

Finanças Aplicadas a Empresas

Fluxo de Caixa

Gerência Financeira na Prática

Matemática Financeira

Orçamento empresarial

Como Aumentar as Vendas Utilizando o e-mail 

Marketing

Administração de Compras

Administração Estratégica

Apresentação em Público

Como Influenciar Pessoas

Direito Administrativo

Direito Comercial

Direito do Consumidor

Direito do Trabalho

Direito Empresarial

Direito Tributário

Etiqueta Empresarial

Gestão de Equipes

Gestão de Pessoas

Gestão de Projetos

Gestão de Tecnologia da informação

Gestão do Tempo

Leitura Dinâmica

Liderança

Memorização

Plano de Negócios

Redação Empresarial

Secretária Executiva

Tendências em Gestão Empresarial

Área de Marketing e Vendas

Como Elaborar Contratos

Como Elaborar Propostas Comerciais

Como Realizar Eventos de Sucesso

Excelência no Atendimento ao Cliente

Gerência de Marketing

Gestão de Representantes Comerciais

Marketing de Relacionamento e CRM

Marketing de Serviços

Marketing Estratégico

Negociação

Técnicas de Vendas

Telemarketing

Área de Desenvolvimento Profissional

Como Elaborar um Currículo

Entrevista: Aprenda a vender seu talento

Área de Recursos Humanos

Administração de Recursos Humanos

Avaliação de Pessoa

Cargos e Estratégias de Remuneração

Departamento Pessoal Modelo

Estratégias de Avaliação de Pessoas

Gestão de Cargos e Estratégias de 

Remuneração

6 Sigmas

Como Reduzir Custos em Energia Elétrica

Como Reduzir Custos em Telefonia

Logística

Redução de Custos e Soluções em Telefonia e 

Dados

http://www.ldsjobs.org/
http://www.ldsjobs.org/

