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ESTÁ SEM TEMPO? BAIXE AQUI O ARTIGO PARA LER DEPOIS
A área contábil é muito ampla e há inúmeras formas de
atuação nos mais diversos setores. Se você quer conhecer
um pouco mais sobre o que essa pro ssão tem para te
oferecer, continue lendo esse artigo, pois contaremos para
você todas as nuances do setor contábil.
Fique atento e saiba quais áreas você pode atuar dentro da

(https://nith.com.br/consulto
ria-dpesocial/#utm_source=blog&
utm_medium=bannerlateralartigo&utm_campaign=aulamp-covid)

pro ssão de contador. Vamos lá? Se preferir, assista live da
professora Stephanie Kalynka que aborda esse assunto.
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Como manter a equipe

O curso de ciências contábeis é muito procurado?
Essa é uma pergunta muito frequente entre os pro ssionais
que desejam atuar na área contábil. A resposta é sim!
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Contabilidade: como se
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destacar na área contábil?
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O curso de contábeis é o quarto em números de matrículas

br/contabil destacar-na-area-contabil/)
idade18 DE MAIO DE 2020 /

de todo o Brasil, perdendo apenas para direito,

destacar-

administração e pedagogia. Mas você pode estar se
perguntando: se ele é um dos mais procurados, não deve ter

como-sena-area-
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muito espaço para atuação.
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Revogação da MP

A verdade é que não é bem assim. Para você entender a
procura por esses pro ssionais, em uma pesquisa rápida que
realizamos no Linkedin, encontramos mais de 1 mil vagas
disponíveis na plataforma. Para se candidatar para essas
vagas, uma dica é ter um per l bem atualizado nessa rede
social, pois muitas empresas têm contratado por esse canal.

(https://blo
g.nith.com.
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Como e onde atuar na área?

905/2019 e os impactos
nas relações trabalhistas
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A primeira coisa que você precisar pensar é em qual área
deseja atuar: pública ou privada, porque, dessa forma, você

eSocial Doméstico agora

poderá focar toda a sua energia na área correta.
Então, antes de tudo, desenhe a sua carreira e entenda qual
é o segmento que você mais se identi ca. Mas uma dica
muito bacana é testar as áreas e ver qual se encaixa mais no
seu per l.

permite alterar o
(https://blo
g.nith.com.
br/esocialdomesticoagorapermite-

Áreas de atuação na contabilidade privada
Nesse segmento, você pode atuar em empresas ou
escritórios, como auxiliar contábil, analista contábil,
assistente contábil, controller, que é mais gerencial.

alterar-oempregad
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(https://blog.nith.com.br/e
social-domestico-agorapermite-alterar-oempregador-responsavelpelo-contrato/)
13 DE MAIO DE 2020 /
0 COMMENTS
(HTTPS://BLOG.NITH.COM.BR/ESOCIA
DOMESTICO-AGORA-PERMITEALTERAR-O-EMPREGADORRESPONSAVEL-PELOCONTRATO/#RESPOND)

Normalmente, no privado, a carreira começa em escritório
ou empresa, muitas vezes, como estagiário.
Como interpretar e aplicar
as Normas

Nesta área, você pode ter um contrato intermitente, ser
funcionário CLT, abrir seu próprio negócio e também atender
um nicho especí co, que é muito bom também, pois você se

(https://blo
g.nith.com.

Regulamentadoras
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especializa em determinados segmentos.
Áreas de atuação na contabilidade pública
No setor público, você pode exercer atividades em âmbito
municipal, estadual e federal em vários órgãos, como

br/como-
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-e-aplicar- 13 DE MAIO DE 2020 /
as-
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tribunal de justiça, prefeitura, etc.
É possível trabalhar como contador, coordenador e auditor.
De um modo geral, é um setor para quem busca
estabilidade. Lembrando que não necessariamente você
entrará na área pública por meio de concurso, é possível
ingressar nesse setor por indicação para cargo em comissão.
Área de auditoria

Medidas provisórias e o
novo direito do trabalho
(https://blo (https://blog.nith.com.br/m
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MP 936/2020: suspensão
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O pro ssional que atua nesse segmento será responsável
para veri car a exatidão das informações contábeis, de
forma interna e externa. Uma dica é começar a carreira como
trainne. Conheça as empresas de auditoria, como a Big Four,
como a Deloitte, Price WaterhouseCoopers, Ernstÿoun e
KPMG.
Mas não se esqueça que, para ser contador, é preciso passar
no exame de su ciência e, se quiser ser auditor, precisará ser
aprovado no exame de quali cação técnica. Nessa área, você
pode ser um auditor contrato por uma empresa ou um
auditor independente.
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Área de perícia contábil
Nesse setor, o pro ssional fará análises e conferências de
documentos scais e tributários de forma a certi car se eles
são verdadeiros ou não. As áreas de atuação são judiciais e
extrajudiciais. Para ser perito, você precisará passar no
exame de quali cação técnica.
Área de consultoria
Nesse caso, o pro ssional mostrará o caminho ao cliente,
apresentando soluções diversas. Você pode trabalhar como
autônomo ou em empresa de consultoria. Uma dica bem
bacana é focar em uma área para se tornar um consultor
mais direcionado e nichado.
Professor de contabilidade

Você pode atuar dna área de educação tanto no setor
público quanto no privado. É possível ser professor de ensino
superior, porém, o requisito mínimo é ter pós-graduação,
cursos de mestrado pode ser exigido e o doutorado é algo
muito desejado pelas instituições nessa área.
Lembrando que não necessariamente você precisa de todos
esses títulos. Você pode ser professor de cursinho, empresas
de treinamento ou dar cursos online.Vale ressaltar que
existem muitas outras áreas na contabilidade, sendo que
essas são apenas algumas dessas oportunidades.


/

Para concluir as dicas, faça testes, networking, fale sempre o
que você deseja para as pessoas, participe de cursos online,
lives e siga pro ssionais que são referências no mercado.
Gostou do nosso artigo?
Aqui no nosso blog, você encontra os mais diversos assuntos
ligados à área trabalhista, contábil, de SST e Recursos
Humanos.
Se você tiver interesse em entender mais sobre as
possibilidades de carreira na área contábil, con ra a live
sobre esse assunto clicando aqui
(https://www.youtube.com/watch?v=JVipW9gT79U).
Aproveite também e acesse o site da Nith Treinamentos
(http://www.nithtreinamentos.com.br/) e con ra todos os
cursos online que temos disponíveis.
Se você não quer perder nenhuma novidade da área, que
atento também às nossas redes sociais, pois sempre
trazemos novidades sobre o que está acontecendo neste
período de calamidade pública no nosso país.
Siga-nos no Facebook, Instagram e também se inscreva no
canal da Nith Treinamentos no Youtube.
Aprenda detalhadamente sobre as Principais MPs
Trabalhistas do momento no Curso AO VIVO Medidas
Preventivas Trabalhistas e o Covid-19, dia 23 de maio, 13h às
18h.
Você aprenderá os aspectos Práticos e Teóricos das MPs nº
927, 928 e 945/2020. Como também aprenderá sobre a MP
936/2020, juntamente com a MP nº 946, e a Resolução nº
313.
Em apenas 5 horas de curso ao vivo, você vai aprender todas
estas MPs eliminando riscos futuros e prevenindo riscos
presentes!
O curso será ministrado pelo Doutor e Professor Rafael
Bastos, com transmissão ao vivo e certi cado de participação
de 5 horas!
Clique aqui e inscreva-se
(https://nith.com.br/trabalhista/cursoaovivo/medidaspreventivas-trabalhistas-covid19/?
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Conectado como Angelica (https://blog.nith.com.br/wpadmin/pro le.php). Sair » (https://blog.nith.com.br/wplogin.php?
action=logout&redirect_to=https%3A%2F%2Fblog.nith.com.br
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Seu comentário aqui...
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