
 

                                           
APRESENTAÇÃO: 
 

                   O IPEJ vem oferecer capacitação à elaboração de cálculos no 
processo trabalhista, mediante abordagem pedagógica voltada para 

iniciantes, visando aperfeiçoar operadores do direito e auxiliares técnicos da 
justiça nas operações de cálculos e, também, sobre o uso da plataforma PJe-
CALC; 

 
                   O curso será realizado em duas etapas: 

 
1ª Etapa - “Cálculos no Processo Trabalhista”  29,30 e 31/10,  18h às 22h  
                  Prof. Paulo Ricardo R. Abreu – Contador CRC/RS nº 69.644 

 
 2ª Etapa - “Uso da plataforma PJe-Calc.”  05, 06 e 07/11, 18h às 22h 

                  Prof. Luciane Jesuino – CRC/RS nº 93.181  
 

          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. 
  

INVESTIMENTO: R$ 580,00 
 
DURAÇÃO: Total, de 24 horas 

 
CERTIFICADO: De “Participação”, pelo CORECON/RS 

      
PROGRAMAS: 
 

1ª Etapa - Cálculos no Processo Trabalhista (Iniciantes) 
 Aviso prévio (proporcionalidade, cálculo e tributação). 

 Férias (em dobro, simples, proporcionais, cálculo, prescrição e 
tributação). 

 13º Salário (integrais e proporcionais, cálculo, prescrição e 

tributação, etc.). 
 Extinção contratual por mútuo acordo (forma de cálculo das 

parcelas). 
 Noções de prêmios (conceito, critérios, base legal e reflexos 

cabíveis). 
 Noções comissões (conceito, critérios, base legal e reflexos 

cabíveis). 

 Adicionais de insalubridade e periculosidade (bases legais, forma 
de cálculo, reflexos e tributação); 
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 Diferenças salariais por acúmulo de função (bases legais, forma 

de cálculo, reflexos e tributação); 
 Horas extras – remuneração fixa (conceito, base legal, divisores, 

base de cálculo, apuração das quantidades de horas, reflexos 
em repousos, apuração de médias para integrações em férias, 
natalinas, aviso prévio e FGTS); 

 Horas extras – comissionista (conceito, base legal, divisores, 
reflexos); 

 Horas extras – remuneração mista (conceito, base legal, 
divisores, reflexos); 

 Domingos e feriados (conceito, base legal, divisores, base de 

cálculo, apuração das quantidades de horas, reflexos em 
repousos, apuração de médias para integrações em férias, 

natalinas, aviso prévio e FGTS); 
 Adicional noturno (conceito, base lega, divisores, base de 

cálculo, redução noturna, apuração de quantidade, reflexos em 

repousos, apuração de médias para integrações em férias, 
natalinas, aviso prévio e FGTS); 

 Intervalos intrajornadas (conceito, base legal, divisores, base de 
cálculo, apuração das quantidades e reflexos); 

 Intervalos interjornadas de 11 horas (conceito, base legal, 
divisores, base de cálculo, apuração das quantidades de horas, 
reflexos em repousos, apuração de médias para integrações em 

férias, natalinas, aviso prévio e FGTS); 
 Intervalos intersemanais de 35 horas (conceito, base legal, 

divisores, base de cálculo, apuração das quantidades de horas, 
reflexos em repousos, apuração de médias para integrações em 
férias, natalinas, aviso prévio e FGTS); 

 Aplicação da OJ 415/TST. 
 

 
2ª Etapa – Uso da plataforma PJe-Calc”: 

 Procedimentos para instalação e atualização de versões do PJe-

Calc; 
 Procedimentos para atualização das tabelas auxiliares do PJe-

Calc (Índices, tabelas e feriados); 
 Dados e parâmetros do sistema; 
 Pje-Calc tela a tela; 

 Apuração de verbas básicas:  
 Aviso Prévio, 

 Férias com 1/3, 
 13º Salário 
 MULTAS ART. 477 E ART. 467, 

 COMISSÕES, 
 Adic. Insalubridade e reflexos, 

 Adic. Periculosidade e reflexos, 
 Horas extras e reflexos, 
 FGTS e Multa  

 Seguro Desemprego, 
 Dano Moral, 

 Salário-família, 
 INSS E IRRF, 



 Apuração de horas extras (jornada fixada); 

 Gerar PDF dos cálculos; 
 Calculo EXTERNO  

 
EQUIPAMENTO: 
 

O Aluno deverá levar seu notebook ou similar, preferencialmente, já 
com o programa PJe-Calc instalado. 

 
Problemas Técnicos ou de Configuração do Aparelho:  O Sr. 

Maurício (Whatsapp 51-99853-2141) Técnico em Informática, poderá, 

previamente, auxiliar na solução de problemas técnicos e de configuração de 
seu equipamento, viabilizando a conclusão da instalação do programa PJe-

Calc antes do início do curso. O pagamento da Assistência do Sr. Maurício é 
feito diretamente a ele, pelo Aluno que o contratar. 
 

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!! 


