
 

CÁLCULO TRABALHISTA E O SEFIP/ESOCIAL APLICADOS À 
FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS CELEBRADOS PELA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
INCLUINDO A MP 905/2019 E LEI 13.932/2019 
 

★★★★★ AO VIVO & 100% ONLINE 
 
 
  

 
 
 

 
APRESENTAÇÃO: 
O curso aplica-se aos diferentes tipos de serviços de natureza contínua, tais como 
vigilância, limpeza, manutenção predial, manutenção de equipamentos, transportes, 
entre outros, muito comuns na Administração Pública.  O treinamento vai detalhar a 
metodologia de cálculo da remuneração dos empregados alocados nestes contratos 
considerando todos os reflexos pertinentes como ausências, habitualidade de horas 
extraordinárias e tipo de jornada (mensalista, horista, diarista). Além disso, serão 
abordadas as questões atinentes à rescisão do contrato de trabalho e os valores 
devidos. Ademais, apresenta-se a utilização dos sistemas SEFIP/eSocial, a forma de 
fiscalização e utilização das suas informações.  A relevância do tema deve-se à 
implantação das práticas de retenção de verbas em conta vinculada nos contratos 
com cessão de mão-de-obra e à necessidade de formação dos fiscais e gestores de 
contratos no tema. 
 
QUEM DEVE PARTICIPAR DO CURSO? 
Servidores envolvidos nos contratos de locação de mão de obra nas áreas de licitações 
e contratos e controle interno, bem como gestores de contratos com esse objeto.  
 
QUAL O CONTEÚDO COMPLETO DO CURSO? 
 

CONCEITOS FUNDAMENTAIS: 
• Empregado; 
• Empregador;  

Carga horária 
20 horas 

Replay 
As aulas poderão ser 

revistas por 48h 

AO VIVO 
Via Zoom 

CERTIFICADO 
de participação 



 

• Relação de emprego;  
• Terceirização. 

  
TIPOS DE CONTRATOS DE TRABALHO, ATUALIZADO COM A LEI 13.467/2017: 
• Contrato de experiência, por prazo determinado, por prazo indeterminado, 

temporário e intermitente. 
  

TÓPICOS EM JORNADA DE TRABALHO: 
• Jornada diária de trabalho e carga horária mensal;  
• Acordo de compensação;  
• Intervalos;  
• Direito e perda do repouso semanal remunerado;  
• Faltas justificadas e injustificadas;  
• Trabalho noturno;  
• Banco de horas;  
• Aplicação da convenção coletiva da categoria. 
  

TÓPICOS EM REMUNERAÇÃO: 
• Diferença entre salário e remuneração;  
• Salário-mínimo e piso salarial;  
• Adicionais de periculosidade, insalubridade e noturno;  
• Gratificações;  
• Cálculo do salário proporcional e saldo de salário. 
 

TÓPICOS ESPECÍFICOS EM REMUNERAÇÃO: 
• Horas extras:  

o Adicionais de hora extra;  
o Forma de cálculo (percentuais previstos na convenção coletiva da 

categoria); 
o Integração na remuneração e nos adicionais;  
o Súmula 444 do TST. 

• Repouso semanal remunerado; 
• Salário-família; 
• Salário-maternidade; 
• Impactos das faltas. 
  

BENEFÍCIOS PREVISTOS EM CONVENÇÃO COLETIVA DA CATEGORIA: 
• Vale-transporte, vale-alimentação ou vale-refeição;  



 

• Assistência médica e odontológica;  
• Legalidade dos descontos. 
  

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS: 
• Auxílio-doença;  
• Acidente de trabalho; 
• Licença maternidade. 
  

TÓPICOS EM FÉRIAS: 
• Conceito;  
• Período aquisitivo e período concessivo;  
• Redução e perda do direito às férias;  
• Abono de férias;  
• Forma de apuração das férias e formalização;  
• Remuneração das férias e terço constitucional e cálculo das médias;  
• Tributação das férias. 
 

TÓPICOS EM DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO: 
• Conceito; 
• Forma de apuração do 13° salário; 
• Pagamento da primeira e segunda parcelas; 
• Pagamento conjunto do 13° salário e das férias; 
• Cálculo das médias; 
• Tributação do 13° salário. 
 

ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO: 
Conceito de folha de pagamento, período de pagamento, prazo de pagamento, 
cálculo da folha;  
• Desconto da contribuição sindical;  
• Incidência tributária sobre a folha. 
 

IMPACTOS DA MP 905/2019: 
• Contrato de Trabalho Verde Amarelo sobre a fiscalização de contratos. 
  

RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO: 
• Modalidades de desligamento atualizado com a Reforma Trabalhista e as verbas 

devidas para cada modalidade. 
 



 

TÓPICOS AVANÇADOS EM RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO: 
• Estabilidade e garantia de emprego; 
• Indenização adicional do Art. 9º da Lei 7.238/84; 
• Aplicação das cláusulas da convenção coletiva da categoria ou do acordo coletivo; 
• Aviso prévio (trabalhado e indenizado); 
• Férias indenizadas e proporcionais e 1/3 constitucional; 
• Multa do FGTS – atualizado com a lei 13.932; 
• Homologação perante o sindicato; 
• Incidência tributária. 
 

FUNCIONALIDADES DO SEFIP: 
• Oficina de simulação do uso do sistema a partir das seguintes funcionalidades:  

o Cadastro do contratado, do tomador e dos empregados; 
o Impactos do CNAE e FPAS sobre os tributos;  
o Informações financeiras;  
o Análise dos relatórios emitidos sob enfoque da fiscalização dos contratos. 

 

COMO FISCALIZAR AS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS COM O ESOCIAL E DCTFWEB: 
• Metodologia: 

o Técnicas expositivas com explicação dos aspectos teóricos e exemplo de 
cálculos trabalhistas com simulações nas situações mais comuns dos 
contratos administrativos e de uso do SEFIP. 

 

 

 

QUEM VAI MINISTRAR O CURSO? 
 

 

Será o nosso Professor Thiago Bergmann, mestre em 
Administração, Professor e Palestrante, atualmente ocupa o 
cargo de Analista Judiciário, especialidade Contabilidade, no 
Tribunal Superior Eleitoral, com atuação nas áreas de 
auditoria, prestação de contas eleitorais, partidárias e de 
licitações e contratos. 

 
 
 
 



 

CARGA HORÁRIA E DATAS: 
20 (vinte) horas 
 
Turma 01: 
21, 22, 23, 24 e 25 de junho 2021 (08h30 às 12h30) 

Inscrições até: 20 de abril 2021 
 

Turma 02: 
25, 26, 27, 28 e 29 de outubro 2021 (08h30 às 12h30) 

Inscrições até: 19 de outubro 2021 
 

REQUISITOS TÉCNICOS RECOMENDADOS PARA ASSISTIR A AULA SEM PROBLEMAS: 
Para otimizar o funcionamento da plataforma, recomendamos as seguintes 
especificações técnicas:  
 

Computador: Processador i3 3Ghz Dual Core 4Gb RAM Internet de 5mbs (de preferência 
por cabo). 
Navegador: Utilizar o Google Chrome, preferencialmente 
Velocidade da internet: a partir de 3 mbps por participante 
 

IMPORTANTE: Se essas especificações não forem atendidas, a qualidade do 
recebimento da transmissão do curso (áudio e vídeo) poderá ficar prejudicada. 
 
INVESTIMENTO E FORMAS DE PAGAMENTO: 
R$ 1.690,00 (mil seiscentos e noventa reais). 
 
O pagamento poderá ser realizado por meio de boleto ou transferência bancária para 
as seguintes contas: 
• Banco do Brasil: Ag. 0021-3 | Cc. 104154-1 
• Caixa Econômica Federal: Ag. 1564 | Cc. 908-8 (Operação 003) 

 
Para pessoas físicas, estão disponíveis as opções de pagamento via Cartão de crédito 
e PicPay 
 
MAIS INFORMAÇÕES: 
Telefone: (27) 3224-4461 WhatsApp: (27) 98178-2266 
E-mail: esafi@esafi.com.br Site: www.esafionline.com.br  
 

PARA FAZER SUA INSCRIÇÃO AGORA, ACESSE O LINK: www.esafionline.com.br 

mailto:esafi@esafi.com.br
http://www.esafionline.com.br/
https://www.esafionline.com.br/calculo-trabalhista

