
Gestão de INSS e FGTS

INFORMAÇÕES DO CURSO



Apresentação do Curso

O curso tem como objetivo proporcionar conhecimentos necessários à

administração e ao gerenciamento dos riscos trabalhistas e previdenciários

advindos nas diversas modalidades de contratação, tais como empregados

vs. prestadores de serviços a terceiros (temporário e cooperativa),

orientando quanto aos encargos sociais presentes nestas contratações e

suas implicações, visando, assim, assegurar a segurança pública,

eliminando passivo trabalhista e mantendo as empresas saudáveis. Visa

orientar também sobre a obrigatoriedade de se efetuar as retenções

previdenciárias elidindo a empresa contratante da responsabilidade

solidária.

Observações

Para os cursos de Educação Executiva na modalidade EaD, os dados de

acesso para início do curso serão enviados em dois dias úteis após a

efetivação do pagamento.

Carga Horária Estimada*
15 horas

Prazo**
1 mês

*A carga horária é composta pelas 
seguintes atividades: leitura dos 

books, aulas virtuais, quiz e prova. 

** O prazo para acesso ao material 
será considerado a partir do envio 

de login e senha de acesso ao 
participante. 



Público-alvo

Profissionais atuantes em todas as áreas da contabilidade: societária,

financeira, tributária, gerencial, auditoria, perícia, entre outras.

Pré-requisito:

Conhecimento prévio em contabilidade.

Professor-autor

Prof. Carlos Henrique Oliveira

Engenheiro Civil. Bacharel e Doutor em Direito do Trabalho e Seguridade

Social pela Universidade de São Paulo. Especialista em Direito do Trabalho

e Previdenciário pela Università di Modena e Reggio Emilia (Itália).

Coordenador do MBA em Direito Tributário RFB/FGV DIREITO - SP.

Professor convidado da Pós-Graduação da Faculdade de Direito da USP em

Ribeirão Preto, da Escola Judicial do TRT da 2ª Região, da Escola Superior

da AGU, da Escola de Administração Fazendária - ESAF e da Escola Superior

de Advocacia. Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil. Consultor

Tributário do Fundo Monetário Internacional (FMI).



Conteúdo Programático

Parte 1
1.  Introdução
2. Contribuições previdenciárias à luz da Constituição Federal

2.1 Sistema constitucional de Seguridade Social
2.2 Custeio da Seguridade Social

3. Contribuições previdenciárias sobre a folha de pagamento
3.1 Classificação dos segurados obrigatórios

Parte 2
1. Base de cálculo e alíquotas das contribuições previdenciárias

1.1 Incidentes sobre a contratação de empregados e trabalhadores avulsos
1.1.1 Base de cálculo: o salário de contribuição

2. Incidentes sobre a contratação de empregados e trabalhadores avulsos
2.1 Base de cálculo: o salário de contribuição

2.1.1 Alíquota do empregado, empregado doméstico e do avulso
2.2 Alíquotas do empregador

2.2.1 Alíquota SAT
2.2.2 Alíquota adicional GILRAT
2.2.3 Alíquota FAP
2.2.4 Contribuições para terceiros

3. Incidentes sobre a contratação de contribuintes individuais
3.1 Base de cálculo: o salário de contribuição
3.2 Alíquota do contribuinte individual
3.3 Alíquota do contratante

Parte 3
1. Contribuições previdenciárias incidentes quando da contratação de pessoa 
jurídica
1.1 Contratação de empresas de prestação de serviços mediante cessão de 

mão de obra
2. Pejotismo
3. Desoneração da folha de pagamento: contribuição previdenciária sobre a 
receita bruta



Critério de Avaliação

Somente terão direito ao certificado de conclusão os participantes que

obtiverem conceito igual ou superior a 7,5 na Prova ou Reavaliação.

O certificado será enviado dentro de 45 dias, contados a partir do

comunicado de aprovação que será enviado por e-mail.

Materiais e Ferramentas On-line

O curso é composto por material e ferramentas de aprendizagem on-line

disponíveis no ambiente de aprendizagem virtual, o que inclui o seguinte:

1) Book; 2) Aulas Virtuais; 3) Quiz; e 4) Prova.

A fim de facilitar a compreensão das ferramentas de aprendizagem

contidas ou relacionadas ao material, seus usos e aplicações, seguem suas

descrições:

1. Book
Material de leitura em PDF que apresenta o conteúdo do curso de forma

expositiva.

2. Aula Virtual

Videoaula com o professor-autor do curso. Estará disponível e poderá ser

acessada diretamente no ambiente virtual de aprendizagem. Apresenta o

desenvolvimento conceitual e teórico dos temas, de forma dinâmica.

Também pode ser utilizada para desenvolvimento de exercícios práticos

resolvidos passo a passo. Nessa abordagem, pode ser comparada à aula

expositiva clássica, sem interação. Permanecerá disponível no ambiente

virtual de aprendizagem e poderá ser acessada a qualquer momento e por

quantas vezes o participante julgar necessário. Não é permitido fazer o

download das aulas virtuais e seu acesso é limitado ao tempo em que o

participante estiver matriculado no curso.



3. Quiz

O Quiz é composto por questões conceituais desenvolvidos na ferramenta

própria do ambiente virtual e que não requerem muito tempo em sua

resolução. Sua realização não é obrigatória.

4. Prova

A Prova é uma atividade de avaliação on-line composta por um conjunto

de questões objetivas envolvendo testes relacionados ao conteúdo do

curso. Estará disponível para realização a qualquer momento, porém, uma

vez iniciada deverá ser concluída de uma só vez. É considerada na

mensuração do desempenho. Uma vez não alcançado o percentual

mínimo exigido para aprovação no curso, o participante poderá realizar a

Reavaliação.


