
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMAÇÃO EM ANALISTA 

DEPARTAMENTO PESSOAL 

 



 

 

FORMAÇÃO EM DEPARTAMENTO PESSOAL 

Ao longo dos anos, cada vez mais 

empresas de médio e pequeno porte 

tomaram conhecimento da 

importância do papel da área de 

Pessoal, assim ela está ganhando 

cada vez mais espaço nas empresas 

modernas. Juntamente com o 

crescimento, surge a necessidade de 

profissionais capacitados para 

trabalhar. 

Desta maneira a Área de 

Departamento de Pessoal é cada vez mais convidada para auxiliar em grandes decisões. 

As mudanças no cenário econômico e competitivo também impulsionaram a busca pela 

evolução destes profissionais, tornando urgente e imprescindível sua capacitação e 

atualização. 

O grande diferencial do profissional analista de departamento pessoal hoje é ter total 

conhecimento dos processos de admissões e demissões, controles de documentações, 

folha de pagamento, controle de ponto eletrônico, férias, afastamento, abonos, rescisões, 

rotinas previdenciárias(INSS), encargos sociais além de saber enviar todas as 

informações geradas pelo departamento através das obrigações acessórias entendendo os 

impactos e as novas práticas a partir do E-SOCIAL.  

Você está preparado(a) para essas novas mudanças? 

 
Quanto é o salário? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: CATHO 



 

Cargos relacionados 

 Analista de Benefícios 

 Analista de Cargos e Salários 

 Analista de Folha de Pagamento 

 Analista de Recursos Humanos  

                                     

DATA, HORÁRIO E LOCAL 

Data: Início dia 24 de Abril de 2021 
Término: 03 de Julho de 2021 
 
Aos sábados, quinzenais (6 encontros) 
 
Horário: 08:30  às 17:30  
 
Local: Rua Dom Carlos Coelho 64, Boa Vista.  
Entrando no COPE, 2° Rua vira à direita, próximo ao Seminário Batista.  
 
Obs: Sujeito a formação de turmas de no mínimo 15 alunos. 
 

AGENDA DO CURSO: 

24 de Abril 

08 e 22 de Maio 

05 e 19 de Junho 

03 de julho 

 

OBJETIVO DO CURSO 

Você irá conhecer as rotinas da área de pessoal de forma prática/expositiva. 

Entender os procedimentos da área considerando a legislação vigente. 

 

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 
 

48 Horas Aula 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Módulo 1: 

o  Administração Pessoal 

o História do departamento de pessoal 

o CLT / CF88 

o Reforma Trabalhista 

o ESocial 
 

Rotinas de Admissão:  

o Tipos de Contrato 

o Documentos Obrigatórios para Admissão 

o Dependentes para IRRF 

o Anotações na CTPS 

o Ficha/Livro de registro de empregados 

o Cadastro no Programa Integração Social – PIS 

o Política de benefícios 

o Salário Família 

o CAGED 

o Jornada de Trabalho 

o Controle de Ponto 

o Faltas Legais 

Módulo 2: 

Folha de Pagamento  

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 

Módulo 3: 

 Rotina de Férias e 13°  

o Concessões 

o Perdas 

o Férias Gozadas com e sem abono pecuniário 

o Férias em Dobro 

o Férias Indenizadas e Proporcionais 

o Férias Coletivas 



 

o Férias Parceladas 

o Exercícios 

 

Módulo 4 : 

Rotinas de Desligamento 

o Rotinas de Rescisão 

o Estabilidades Provisórias 

o Aviso Prévio Trabalhado e Indenizado 

o Modalidades de Rescisão 

o Prazo de Pagamento 

o Indenização Adicional 

o Multa Rescisória 

o Seguro-Desemprego 

o Baixa na CTPS 

o Exercícios 

 

Aulas de Revisão e Avaliação 

FACILITADOR 
 

 

PABLO JOSÉ  
 

Mais de 16 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 

R$ 854,00 – parcelado em 3 vezes  
R$ 804,00 – Boleto Bancário 

 

     Você Ganha: 

 Treinamento com Especialistas de Mercado 

 Certificado MPE 

 Capacitação para o Mercado 

 



 

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: 388073-9 
MPE TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA- 17.658.085/0001-00 Boleto ou cartão – 
pode ser também através do nosso site  www.mpetc.com  ou solicitado pelo e-mail   

mpetc@mpetc.com  Ou após preenchimento da ficha de inscrição, enviaremos 

seu boleto para o e-mail informado. 
. 

CONTATO 
 

 ((81) 3423.2729 
 (81) 99466-2386 
 (81) 9466-6338 

 

 

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. 

 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. 

 

http://www.mpetc.com/
mailto:mpetc@mpetc.com


 

 
 
Por que escolher MPE? 

 Referência no mercado de PE; 

 Mais de 8 anos qualificando pessoas; 

 Mais de 12 mil alunos já foram treinados pela MPE; 

 Mais de 400 empresas investiram em seus colabores conosco; 

 Temos profissionais especialistas e atuantes no mercado; 

 Divulgamos vagas de emprego; 

 Geramos Network durante e pós curso; 

 Todos os cursos tem material de apoio e certificado impresso. 

 Temos clube de vantagens: Cartão fidelidade, Amigo nota 10 e CLUBE MAIS MPE. 

 

 

Oferecemos também cursos personalizados para sua empresa no for 


