Belo Horizonte, 9 de abril de 2021.

CIRCULAR 007/2021-GAPS
ASSUNTO: CURSO ROTINAS E BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
E eSocial/FOLHA DE PAGAMENTO PARA FUNCIONÁRIOS DE
SINDICATOS
Senhor(a) Presidente,
Visando capacitar exclusivamente funcionários de sindicatos
integrantes do departamento de pessoal, na preparação da folha de
pagamento, o Sistema FAEMG promoverá o CURSO eSOCIAL –
PRÁTICA SOBRE A VERSÃO S 1.0. Serão abordadas as principais
alterações
na
transmissão
das
informações
trabalhistas,
previdenciárias e fiscais, de acordo com o Manual de Orientações do
eSocial 2021, com apresentações de exemplos práticos, seguidos de
comentários e análises sobre a correta aplicação da legislação vigente.
Devido à Pandemia da COVID-19, o curso será on-line, em 26 e 27 de
abril, com duas turmas, pela manhã: das 8h30 às 11h30; e à tarde,
das 13h às 16h. A programação está anexa.
A inscrição deverá ser feita mediante preenchimento de formulário
próprio, no endereço www.sistemafaemg.org.br, até 22 de abril.
Para mais informações, entrar em contato com a Gerência de
Arrecadação, Produtos e Serviços – GAPS, pelo e-mail:
arrecada@senarminas.org.br .
Esta circular encontra-se disponível no site do Sistema FAEMG
www.sistemafaemg.org.br , a partir desta data.

Atenciosamente,

Roberto Simões
Presidente

GAPS/isc

PROGRAMAÇÃO:
Abertura: Diretoria do Sistema FAEMG
Curso eSocial – Consultor: Filemon Oliveira

 Simplificação do eSocial
 Novo cenário
 Assinatura Digital
 Transmissão dos eventos
 Penalidades
 Qualificação cadastral
 Cadastro do empregador
 Tabelas de rubricas e de lotação
 Exclusão das tabelas de cargos e de horários
 Tabela de Processos Administrativos
 Registro Preliminar da Admissão
 Cadastro do Trabalhador
 Simplificação
 Comunicação de acidente de trabalho
 Afastamento Temporário
 Exclusão do aviso prévio
 Desligamento
 Reintegração do trabalhador
 Monitoramento de saúde do trabalhador
 Alteração de dados cadastrais do trabalhador e de contrato trabalhado
 Cadastro do trabalhador sem vínculo de emprego
 Remuneração do trabalhador
 Pagamento de rendimento do trabalho
 Fechamento dos eventos periódicos
 Eventos periódicos
 Fluxo mensal do eSocial
 eSocial sem movimento
 Exclusão da tabela de ambientes de trabalhos
 Condições ambientais – fatores de risco
 Finalização

