
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROTINA DE FOLHA DE 

PAGAMENTO 

 



 

ROTINA DE FOLHA DE PAGAMENTO 

 Para agilizar o fechamento da folha de pagamento, os cálculos das 

verbas trabalhistas são elaborados por softwares que nem sempre 

estão devidamente parametrizados de acordo com as regras 

legais. Este treinamento tem como foco capacitar os profissionais 

a efetuar o cálculo correto das verbas trabalhistas e seus encargos, 

reduzindo ou eliminados eventuais equívocos. 

                                

DATA, HORÁRIO E LOCAL 

Data: 28 de Janeiro de 2023 
Horário: 08:00  às 17:00  
 
Local:  Av. Oliveira Lima, 825 – Soledade/Boa Vista, Recife - PE, 50050-390- 1º Andar- Ao lado 

do Conselho Estadual de Cultura. 

 

 

DIRECIONAMENTO PROFISSIONAL 

O curso é aberto a todos os profissionais que queiram ingressar na área de RH / Depto. 

Pessoal, ou que necessitem de atualização para desempenhar suas funções nas empresas. 

 

CARGA HORÁRIA 
 

08 Horas Aula 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

o Parametrização / Etapas da folha de pagamento 

o Horas extras, Intrajornada e DSR 

o Adicional Noturno 

o Adicionais de Insalubridade e Periculosidade 

o Contribuição Sindical Patronal e dos Empregados 

o Encargos de folha INSS/FGTS/IRRF 

o 13º Salário 

o Exercícios 

 



 

FACILITADOR 

 PABLO JOSÉ 
Mais de 20 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. Pós-
graduado 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$ 180,00 até o dia 28/12  
R$ 220,00 até o dia 28/01  
 
  

 

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 –  

ou solicitado pelo e-mail   mpetc@mpetc.com . 
 

 

CONTATO 

 

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

 

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. 
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 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. 


