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quarta-feira, 24 de março de 2010 

Médico e administrador são profissões mais bem pagas; veja ranking  

Médicos e administradores estão no 

topo da lista de profissões mais 
bem pagas do país, de acordo com 

o estudo 'O Retorno da Educação 
no Mercado de Trabalho', divulgado 

hoje pela FGV (Fundação Getúlio 
Vargas).  

 
Os médicos com mestrado ou 

doutorado estão no topo da lista de 
chance de ocupação, com 93% de 

probabilidade de estar empregado. 
Esta categoria tem uma 

remuneração salarial média de R$ 8.966. Em compensação, os médicos 
também lideram a lista do número de horas trabalhadas por semana, 

com uma jornada média de 52,02 horas.  
 

Já os médicos com graduação tem um salário médio de R$ 6.705 e uma 
probabilidade de ocupação de 90%. No sentido oposto, os formados em 

teologia estão entre as piores colocações e em terceiro lugar na jornada 
de trabalho, com 49,03 horas semanais.  

 
Para saber a média salarial de sua profissão, já dividida por critérios de 

sexo, raça, idade e grau urbano, clique aqui. A FGV lembra, no entanto, 
que os salários do quadro são de 2000 e precisam ser multiplicados por 

1,55 para se chegar aos valores atuais corrigidos pela inflação.  
 

Relação educação/salário  
 

Para a FGV, a pesquisa comprova a relação direta entre escolaridade e 
remuneração. 'A hierarquia educacional se reflete na hierarquia dos 

resultados observados no mercado de trabalho, ou seja, aquele que 
estudou mais recebe salários mais altos e tem maiores chances de 

conseguir trabalho', afirmou o coordenador do estudo, o economista 
Marcelo Neri.  

 
Ele destaca que a pesquisa pode ser instrumento tanto do desenho de 

políticas públicas como para auxiliar a escolha do cidadão na hora de 
prestar vestibular ou escolher um curso de pós-graduação de acordo 

com o retorno que cada profissão pode oferecer.  
 

Veja abaixo os 40 primeiros da lista com os salários já atualizados:*  
 

Os salários incluem a renda de todos os trabalhos, ou seja, os dados 
incluem a renda de mais de um emprego de médicos ou advogados, por 

exemplo.  
 

1- Medicina (mestrado ou doutorado) 
Salário médio: R$ 8.966,07  

2- Administração (mestrado ou doutorado) 
Salário médio: R$ 8.012,10  
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Salário médio: R$ 7.540,79  

4- Ciências econômicas e contábeis (mestrado ou doutorado) 
Salário médio: R$ 7.085,24  

5- Engenharia (mestrado ou doutorado) 
Salário médio: R$ 6.938,39  

6- Medicina (graduação) 
Salário médio: R$ 6.705,82  

7- Outros cursos de engenharia (graduação) 
Salário médio: R$ 6.141,05  

8- Engenharia mecânica (graduação) 
Salário médio: R$ 5.576,49  

9- Engenharia civil (graduação) 
Salário médio: R$ 5.476,85  

10- Outros cursos de mestrado ou doutorado 
Salário médio: R$ 5.439,32  

11- Outros cursos de ciências exatas e tecnológicas, exclusive 
engenharia (mestrado ou doutorado) 

Salário médio: R$ 5.349,96  
12- Geologia (graduação) 

Salário médio: R$ 5.285,77  
13- Engenharia elétrica e eletrônica (graduação) 

Salário médio: R$5.231,07  
14- Militar 

Salário médio: R$ 5.039,14  
15- Ciências agrárias (mestrado ou doutorado) 

Salário médio: R$ 5.028,37  
16- Outros cursos de ciências biológicas e da saúde (mestrado ou 

doutorado) 
Salário médio: R$ 4.947,44  

17- Engenharia química e industrial (graduação) 
Salário médio: R$ 4.844,92  

18- Outros cursos de ciências humanas e sociais (mestrado ou 
doutorado) 

Salário médio: R$ 4.677,14  
19- Direito (graduação) 

Salário médio: R$ 4.649,63  
20- Ciências econômicas (graduação) 

Salário médio: R$ 4.644,67  
21- Agronomia (graduação) 

Salário médio: R$ 4.356,56  
22- Propaganda e marketing (graduação) 

Salário médio: R$ 4.199,05  
23- Odontologia (graduação) 

Salário médio: R$ 4.075,63  
24- Administração (graduação) 

Salário médio: R$ 4.006,61  
25- Outros cursos de ciências exatas e tecnológicas, exclusive 

engenharia (graduação) 
Salário médio: R$ 3.949,86  

26- Curso superior de mestrado ou doutorado (ainda não concluído) 
Salário médio: R$ 3.928,07  

27- Letras e artes (mestrado ou doutorado) 
Salário médio: R$ 3.864,82  

 

28- Estatística (graduação) 

Salário médio: R$ 3.846,21  
29- Arquitetura e urbanismo (graduação) 

Salário médio: R$ 3.835,08  
30- Medicina veterinária (graduação) 

Salário médio: R$ 3.758,94  
31- Física (graduação) 

Salário médio: R$ 3.516,52  
32- Química (graduação) 

Salário médio: R$ 3.516,52  
33- Comunicação social (graduação) 

Salário médio: R$ 3.435,09  
34- Formação de professores de disciplinas especiais (graduação) 

Salário médio: R$ 3.408,60  
35- Farmácia (graduação) 

Salário médio: R$ 3.381,98  
36- Ciências da computação (graduação) 
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Salário médio: R$ 3.325,40  

37- Outros de ciências agrárias (graduação) 
Salário médio: R$ 3.278,04  

38- Pedagogia (mestrado ou doutorado) 
Salário médio: R$ 3.219,14  

39- Ciências contábeis e atuariais (graduação) 
Salário médio: R$ 3.105,60  

40- Outros de ciências humanas e sociais (graduação) 
Salário médio: R$ 3.099,10 

 
fonte:http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u474686.shtml 
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