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CURSO

Reforma Trabalhista
Análise das alterações, dos seus reflexos nas rotinas
trabalhistas e de sua aplicação estratégica pelas empresas
(Inclui Análise da perda da validade da MP 808/2017)
____________________________________________________________________________

Orientador
Fábio André Gomes
Advogado; contabilista; pós-Graduado em Gestão Empresarial pela FGV;
especialista em legislação trabalhista e previdenciária; autor do livro "Nova
Contribuição Previdenciária sobre Pagamentos a Autônomos e Retirada Prólabore"; autor de artigos publicados em revistas especializadas; conferencista;
consultor e diretor da CPA.
___________________________________________________________________________

Objetivo
Este curso tem como objetivo analisar as alterações implementadas pela Reforma Trabalhista (Lei
nº 13.467/2017) relacionadas às rotinas trabalhistas das empresas, além de tratar da aplicação
estratégica dessas mudanças pelos setores de Recursos Humanos. Além disso, serão apresentadas
as alterações ocorridas em função da perda da validade da MP 808/2017.
____________________________________________________________________________

A quem se destina
Profissionais das áreas de Recursos Humanos, Departamento Pessoal, aqueles que atuam em
relações trabalhistas e previdenciárias, contadores, advogados, consultores, auditores, encarregados
e demais profissionais interessados no assunto.
____________________________________________________________________________

Programa
Lei nº 13.467/2017:
1- Terceirização
2- Grupo econômico
3- Súmulas e enunciados

4- Tempo à disposição do empregador
5- Multa – Falta de registro
6- Horas “in itinere”
7- Regime de tempo parcial
8- Banco de horas
9- Horas extraordinárias
10- Jornada 12x36
11- Intervalo intrajornada – Não concessão
12- Intervalo – Amamentação
13- Mulher - Intervalo de 15 minutos antes do início das hortas extras – Revogação
14- Autônomo
15- Sucessão empresarial
16- Teletrabalho
17- Férias – Fracionamento
18- Empregada gestante ou lactante – Local insalubre
19- Trabalho intermitente
20- Uniformes
21- Salário
22- Assistência médica/odontológica
23- Equiparação salarial
24- Rescisão contratual
25- Rescisão em comum acordo entre empregado e empregador
26- Arbitragem
27- Termo de quitação
28- Contribuição sindical
29- “Negociado sobre o legislado”
30- Representação dos empregados
31- MP 808/2017 – Perda da validade – Reflexos

Informações
Carga Horária
8 horas
Data
• 13 de julho de 2018, 6ª feira, das 08h30 às 17h30.
Incluso no curso
Certificado de participação, material didático e coffee-break.
Investimento
R$ 449,00 – Assinante CPA
R$ 599,00 – Não Assinante
Desconto de 5% para pagamento à vista até dia 08 de junho de 2018.
Forma de pagamento

Boleto Bancário ou Cartão de Crédito
Observação importante
Em razão de quórum mínimo necessário para a realização do curso reservamo-nos o direito de
reprogramá-lo ou suspendê-lo.
Local
Centro de Treinamento CPA
Rua Isaac Pacheco nº 140 – Além Ponte
Sorocaba – SP

A CPA REALIZA TAMBÉM CURSOS "IN-COMPANY".
Ligue hoje mesmo para (15) 3219-4822, fale com Carina e faça a sua reserva.

