CURSO BH—06 de abril de 2019—(sabado)
*** Com disponibilização de exercícios práticos

Pericia & Cálculos em
Processo Trabalhista
Foco: Procedimentos e o Mercado
de Trabalho
Para exercer a atividade de Perito oficial, Perito Assistente
ou Calculista , é necessário o conhecimento prévio da atividade, da sua importância, de sua responsabilidade a além
dos saberes práticos na condução dos seus trabalhos ou de
sua equipe técnica.
Objetivo do curso:
O curso tem como objetivo principal de oferecer aos participantes uma visão prática do mercado de trabalho e dos procedimentos que envolvem a Pericia e a Liquidação de sentença, com intuito de demonstrar, como é o dia a dia do Perito Oficial, Perito Assistente e dos calculista, também de forma paralela propiciar uma visão de novos campos de atuação profissional na prestação de serviços de cálculos e pericia trabalhista.
Público Alvo:
Contadores, Administradores, Economistas, Advogados,
Gestores de RH, e demais profissionais que interessam pela
perícia judicial e liquidação de sentença trabalhista
Metodologia:
A forma de apresentação será expositiva de forma dialogada, com recurso do data show, quadro e livro. (que acompanha o curso)
Apostila adicional
Serão oferecidos aos participantes, apostila de exercícios
referente a cálculos de liquidação de sentença, de diferentes
níveis de dificuldade, para que após o curso possam fazelos, sendo que a correção e as planilhas em excell, será disponibilizada de forma “online” em nossa plataforma EAD.
OBS. O acesso a plataforma será somente para os vídeos
das correções e a retirada das planilhas em excell dos exercícios disponibilizados neste curso.

Instrutor
ALCIR RODRIGUES FERREIRA
Contador (CRC-MG 77.670), Mestre em
Administração (RA-MG 24.00001), Professor Universitário (Faculdade Pedro
Leopoldo) e de Pós graduação (PUC
Minas), Perito Judiciial, Perito Assistente e Calculista em vários processos,
Instrutor e Palestrante em várias entidades, dentre elas, Sindicato dos Contabilista de Montes Claros, Poços de caldas, Ipatinga e Governador Valadares,
ACIMON – João Molevade.
Autor do Livro: Pericia e Cálculos em
Processo Trabalhista
Local do curso:
Avenida Afonso Pena: 981—4a andar centro –BH
Data: 06 de abril de 2019
8:30 as 17:30
Intervalo Almoço : 12:00 as 13:00
I- Coffe break
II- Livro (Pericia e cálculos de liquidação de
sentença em processo trabalhista)

III- Apostila com exercícios
IV- Certificados
Numero máximo de participantes 25
Valor: R$ 170,00
Inscrições e maiores informações
Arle treinamentos : whatzap
(31) 98931 9785 - 985919887

CONTEÚDO PROGRAMÁTIVO
1 - A Perícia Judicial no Novo Código de Processo Civil: Lei
13105/2015

Pericia
&
Cálculos
em
Processo
Trabalhista
Livro que acompanha o curso:
Os participantes receberam o
Livro: Pericia e Cálculos em Processo Trabalhista
Editora ARle 2019,
ISBN 978-85-93929-00-7

2 - Perícia Judicial
2.1 - Conceito
2.2 - Tipos de perícia
3 - Perito judicial Trabalhista
3.1 - Conceitos
3.2 - Perito como auxiliar da justiça
3.3 - Nomeação
3.3 - Campo de atuação
3.4 - Perito como profissional de atividade autônoma
3.5 - Horário e forma de trabalho
3.6- Impedimentos técnico e legais
4- Perito Assistente
4.1 - Conceito
4.2- Indicação pelas partes
4.3 - Campo de atuação
4.4 - Horário e forma de trabalho
5- Calculista judicial
5.1 - Conceito
5.2- Indicação
5.3 - Campo de atuação
5.4 - Horário e forma de trabalho
6 - Laudo pericial e suas particularidades
6.1 – Quesitos
6.2 – Objeto de pericia
6.3 – Diligência
6.4 – Conclusão do laudo pericial
7 - Honorários periciais
7.1 - Tipos
7.2 - Quem paga
7.3 - Elaboração de proposta
7.4 – Modificações pela Reforma Trabalhista
8 – Sentença trabalhista
8.1 – Conceitos e interpretação
8.2 – Principais verbas remuneratórias e descontos (HE, Not,
RSR, Insalubridade, periculosidade, FGTS, INSS, etc)
8.4 – Forma de Apresentação dos cálculos
8.5 – Forma de correção de valores
8.6 – Verbas alteradas pela Reforma
9 - Estudo de Caso
9.1 - Perícia Trabalhista
9.2 – Parecer e impugnação do assistente
9.3 – Cálculos de Liquidação de sentença

