E-SOCIAL

E-SOCIAL
O eSocial foi instituído pelo Decreto 8.373/14 que
em seu Art.2 informa:
É o instrumento de unificação da prestação das
informações

referentes

à

escrituração

das

obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas e
tem por finalidade padronizar sua transmissão,
validação,

armazenamento

e

distribuição,

constituindo ambiente nacional.

DATA, HORÁRIO E LOCAL
Data: 14 de Maio de 2022
Horário: 08:30 às 12:30
Local: Rua Coronel Anizío Rodrigues Coelho, 450 – 1° andar- Boa Viagem, Recife – PE
Próximo a Paladaria e ao lado do Empresarial Crystal Trade Center

OBJETIVO DO CURSO
Compreender a finalidade, os objetivos e a forma de envio ao eSocial, conhecer os prazos
divulgados pelo governo para inicio do envio ao eSocial e manutenção posterior.

DIRECIONAMENTO PROFISSIONAL
Direcionado a Profissionais e estudantes de administração, RH, DP, Segurança do Trabalho,
Empresários e Gestores, ou interessados na temática.

CARGA HORÁRIA
04 Horas Aula

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO









O que é o eSocial?
Quem participa?
O que mudou
O eSocial Simplificado
Primeira Fase, Segunda Fase, Terceira Fase, Quarta Fase, Quinta Fase
Orientações sobre a folha de 13º salário
Orientações específicas dos principais Eventos.
Multas e Autuações

FACILITADOR


PABLO JOSÉ

Mais de 18 anos de experiências nos subsistemas de RH em Empresas e
Indústrias de médio e grande porte, inclusive nos mercados de terceirização e
Organizações com atividades portuárias. Atualmente trabalha na Bimbo do
Brasil (Plus Vita) sendo responsável por toda a rotina de Departamento Pessoal.
Experiência em empresas como Alphargatas, Vitarella e Guftainer. Pósgraduado em Direito do trabalho e previdenciários e formação em
Administração.
Palestrante e Instrutor, tem forte experiência em Auditor em Folha de Pagamento; sólidos
conhecimentos em Legislação Trabalhista atualizada, incluindo E Social e Reforma Trabalhista.

INVESTIMENTO
Inclui: Material Didático enviado por email após o curso e Certificado.
R$ 90,00 até o dia 31 de Março
R$ 120,00 até o dia 14 de Abril
R$ 150,00 até o dia 14 de Maio

RESERVAS E INSCRIÇÕES
Solicite sua ficha de inscrição via e-mail, preencha e nos envie para garantir sua vaga.
Efetuar o pagamento através de:


Depósito no MPE 197 - Stone Pagamentos- Agência: 0001- Conta corrente: 123746-0
MPE TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA- 17.658.085/0001-00 Boleto ou cartão –
pode ser também através do nosso site www.mpetc.com ou solicitado pelo e-mail
mpetc@mpetc.com .

CONTATO




(81) 3423.2729
(81) 99466-2386
(81) 9466-6338

IMPORTANTE










A vaga do participante no evento somente será reservada e concretizada no sistema
após a devida comprovação de pagamento pela instituição financeira.
O evento poderá ser adiado ou cancelado por falta de quorum mínimo estabelecido pela
organização.
Em caso de cancelamento ou adiamento pela organização, o participante inscrito
poderá solicitar devolução do valor pago pela inscrição.
Em caso de não comparecimento, o valor pago pela inscrição não será devolvido.
Em caso de desistência, o CANCELAMENTO de uma inscrição somente poderá ser
realizado mediante solicitação por e-mail com no mínimo três (3) dias de
antecedência, o participante terá direito ao reembolso de 80% do valor pago. Se não
informar com até 3 dias de antecedência sobre sua desistência, o participante pagará
o custo completo do evento.
O reembolso ocorrerá na data de crédito e será abatida a taxa administrativa do sistema
de pagamento.
O participante poderá ficar com o crédito do valor pago para utilizar em troca por
inscrição em outro evento de igual valor, a critério do participante.
A ausência ou atraso do participante no dia do evento, sob qualquer hipótese, não
dará direito a bonificação, desconto ou transferência de inscrição.

O Grupo MPE
A MPE Treinamento e consultoria é uma empresa focada em consultoria e treinamento
desde 2010 com foco em treinamentos rápidos e práticos.
Contamos com uma equipe de especialistas/palestrantes com alto nível de formação e
experiência profissional atuando ou/com passagem em grandes empresas.
Nossos treinamentos e palestras são direcionados à alunos profissionais que desejam
conhecer o funcionamento das grandes empresas.
Com o perfil diferenciado do mercado, a MPE garante viabilidade operacional com foco
nos custos, nos prazos e na satisfação dos clientes/parceiros.
Por que escolher MPE?

Referência no mercado de PE;
Mais de 10 anos qualificando pessoas;
Mais de 50 mil alunos já foram treinados pela MPE;
Mais de 1000 empresas investiram em seus colaboradores conosco;
Temos profissionais especialistas e atuantes no mercado;
Divulgamos vagas de emprego;
Geramos Network durante e pós curso;
Todos os cursos têm, material de apoio e certificado;
Oferecemos também cursos personalizados para sua empresa no formato in company.

