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Curso sobre eSocial fases II e III

MINISTRANTE: ALINE DE ALMEIDA KALLES: Administradora inscrita no CRA de SC, Especialista em e-

Social e gestão pública, Pós-Graduada em Departamento Pessoal e Rotinas Trabalhistas pela UnoChapecó. Com

experiência nas áreas de Folha de pagamento, Contribuições acessórias, Conferência dos Anuais (RAIS e DIRF),

controle de jornada, Vivência nas rotinas de Departamento Pessoal: Admissão, demissão, rescisão, férias, licenças

entre e outras. Trabalhou como Analista de Suporte e Implantação na empresa Betha Sistemas, na folha de

pagamento e atendendo os clientes e implantando eSocial e sistemas. Trabalhou na Prefeitura De Cordilheira Alta e

Contribui por mais de 10 anos como Analista de Departamento Pessoal na empresa Nilo Tozzo onde começou minha

caminhada.

CONTEÚDO: Prazos de envios; Eventos a enviar em cada fase; Análise dos layouts de cada fase; Exemplos de

preenchimento; Análise das tabelas onde serão realizados os De Para do sistema; Parametrizações no sistema;

Cadastros dos trabalhadores; De para de categorias; De para de Motivos de afastamento; De para de Motivos de

Desligamento; De para de Tabela de dependentes, grau de instrução, logradouros, países; E todas as

parametrizações e ajustes nos cadastros que precisam ser feitos para envio dos eventos Exemplos de

preenchimentos de eventos de folha de pagamento terceira fase do eSocial; Acesso ao Portal do eSocial; EFD Reinf;

Prazos, eventos e o que e como informar; Acesso ao Portal da Receita Federal; DCTF WEB; Prazos, ferramentas e

funcionalidades; Acesso ao Portal da Receita Federal, demonstrando DCTF Web já enviadas.
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