
 

                                           
APRESENTAÇÃO: 
 

                   O IPEJ vem oferecer capacitação à análise de procedimentos 
necessários à concessão de benefícios do INSS e às revisões de benefícios 

concedidos, mediante abordagem pedagógica voltada para iniciantes; 
 
                   O curso “Benefícios do INSS – Concessões e Revisões”, será 

realizado nos dias 18, 19 e 20 de novembro de 2019, das 18h às 22h; 
 

                   Os cursos do IPEJ são realizados sob a Organização do 
Economista Evori Veiga de Assis – CRE/RS nº 4763, na sede do IPEJ, à rua 
Ernesto Fontoura, 343, bairro São Geraldo – Porto Alegre/RS – 

www.ipejpoa.com.br – E-mail: ipejpoa@gmail.com - Whatsapp: (51) 99171-
9320 Fixo: 3023-5535 

                   
DATAS: 18, 19 e 20/11, das 18h às 22h                       
DURAÇÃO: 12 horas 

INVESTIMENTO: R$ 500,00 
CERTIFICADO: De “Participação”, emitido pelo CORECON/RS 

MINISTRANTE:  Paulo Ricardo R. Abreu – Contador CRC/RS nº 69.644 
 
PROGRAMA: 

 
Curso de  “Benefícios do INSS – Concessões e Revisões” 

  
1         Conceitos iniciais: 
  

1.     Tipos de Segurado (empregado, doméstico, avulso, especial, 
contribuinte individual, facultativo e MEI) 

2.     Contribuição previdenciária dos segurados. 
3.     Dependentes. 

4.     Tempo de contribuição para fins previdenciários. 
5.     Carência. 
6.     Salário de contribuição; 

7.     PBC conforme Lei 9.876/99; 
8.     Salário de benefício; 

9.     Benefícios por incapacidade e seu impacto no salário de benefício 
10.   Divisor mínimo; 
11.   Renda mensal inicial;  

12.   Fator previdenciário; 
13.   Regra 85/95 a 90/100 
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2        Cálculo dos benefícios previdenciários conforme regra vigente: 

 
1.     Benefício de Prestação Continuada 

2.     Salário-maternidade 
3.     Auxílio-doença pelo critério anterior e posterior à Lei 13.135/2015. 
4.     Auxílio-acidente. 

5.     Auxílio-reclusão. 
6.     Pensão por morte. 

7.     Aposentadoria por tempo de contribuição 
8.     Aposentadoria por idade (acréscimo de 25%, trabalhador rural, híbrida) 
9.     Aposentadoria do segurado com deficiência (por tempo de contribuição 

e idade) 
10.   Aposentadoria por invalidez 

11.   Aposentadoria especial 
12.   Acumulação de benefícios 
13.   Abono anual 

14.   Reajuste dos benefícios previdenciários 
  

3      Reforma previdenciária – impacto nos cálculos. 
 

4     Tese jurídica - atividades concomitantes. 
 
Objetivo: permitir que o participante possa calcular o valor dos benefícios 

previdenciários, conferir o valor do benefício pago pelo INSS, bem como 
apresentar os cálculos estimativos para a Inicial. 

 
Metodologia: aula expositiva, revisando forma de cálculos de diversas 
parcelas. Serão realizados exercícios em aula para fixação e será concedida 

planilha de cálculos que será útil para a aula e para o trabalho. 
 

 
EQUIPAMENTO: 

 

O Aluno deverá levar seu notebook ou similar; 
 

 
INSCRIÇÕES: 

 

Dados para inscrição/matrícula: Preencher e enviar no e-mail 
ipejpoa@gmail.com 

 

 
 

A - CONTRATADO: Evori Veiga de Assis & Cia Ltda-EPP 
      CNPJ: 11.133.958/000-77 – CORECON-RS nº 522 

 
B – CONTRATANTE Nome: 

                                  CPF:                                       
                                  E-mail:  
                                  (CRE/CRC/CREA/OAB...): 

                                  Fone: 



 

PAGAMENTO: 
 

Pode ser efetuado na sede do IPEJ, no 1º dia de curso, com o uso de 
cartão Débito/Crédito, a vista, que seja aceito pela “maquininha” STONE, ou 
mediante TED, bastando solicitar o número da conta;    

 
Aguardamos sua presença. Venha, vamos crescer juntos!! 


